
سال l11 شمارۀ مسلسل l2628  دوشنبه 18 قوس/ آذر l1398 11 ربیع الثانی l1441 9 دِسمبر 2019 www.mandegardaily.com

در نشست کمیسیون انتخابات 
چه گذشت؟

4 3

کـرده  اعـام  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 
وزرای  کنفرانـس  هشـتمین  کـه  اسـت 
آسـیا،  قلـب   - اسـتانبول  رونـد  خارجـه 

می شـود. برگـزار  امـروز 
یـک  نشـر  بـا  دیـروز  خارجـه  وزارت 
خبرنامه گفته اسـت که هشـتمین کنفرانس 
وزیـران خارجـه رونـد اسـتانبول - قلـب 
آسـیا، فـردا }امـروز{ هجدهـم قـوس در 

شـهر اسـتانبول ترکیـه برگـزار می شـود.
ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خبرنامـه  ایـن  در 
کنفرانـس بـا بیانیه هـای محمداشـرف غنی 
و همتـای تـرک او، رجب طیـب اردوغان، 

می شـود. افتتـاح 
و  خارجـه  وزیـران  نشسـت،  ایـن  در 
مقامـات ارشـد ۱۵ کشـور اشـتراک کننده، 
۱۶ کشـور حامـی و ۱۲ سـازمان منطقه یی 
و بین المللـی حامـی ایـن رونـد اشـتراک 
می کننـد. کنفرانـس امسـال، تحـت عنـوان 
»صلح، مشـارکت و رفاه« برگزار می شـود.

در  وزارت خارجـه،  مسـووالن  گفتـۀ  بـه 
پایـان ایـن کنفرانـس، اعامیه یـی مبنـی بر 
چشـم انداز  راسـتای  در  جدیـد  تعهـدات 
ایـن روند، تصویـب و صادر خواهد شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس حکومت 
وحـدت ملـی صبح دیـروز برای اشـتراک 
هیـات  یـک  رأس  در  نشسـت،  ایـن  در 

بلندپایـه دولتـی بـه ترکیـه رفتـه اسـت.

ماندگار: شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری، 
در اعامیه یـی طرف هـای سیاسـی را در رابطـه 
»دیالـوگ«  بـه  انتخاباتـی  مشـکاِت  بـه حـل 
فراخوانـده اسـت. اعضـای ایـن شـورا گفتـه 
انـد کـه در ایـن دیالـوگ زمینه های تبـادل نظر 
بـرای بیرون رفـت از فضای بی اعتمـادی فراهم 

گردیـده و از بحـران جلوگیـری شـود.
کـه  انـد  گفتـه  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
آمادهگـی همه جانبـه دارند تا ابتـکارِ راه اندازی 
دیالـوگ مـوردِ نظر را روی دسـت بگیرند و در 
جهـِت عملی سـازی و انکشـاف آن در مسـیِر 
ارزش هـای منافـع ملی کشـور گام هـای جدی 

را بردارنـد.
بربنیـاد خبرنامه یـی کـه دیـروز از نشـانی ایـن 
نامـزدان  اسـت: شـورای  منتشـر شـده  شـورا 
تشـکیل  طـرح  ارایـۀ  بـا  جمهـوری  ریاسـت 
انتخابات محـور«،  ملـی  مشـارکت  »حکومـت 
قـرار  اسـاس  را  بحـران  از  منطـِق جلوگیـری 
داده و بـر تقویـِت نظام سـازی در کشـور تأکید 
می نمایـد، بـه همیـن جهـت ضـروری می داند 
رأی زنی هـا  شـده  یـاد  مسـألۀ  پیرامـوِن  تـا 

هم اندیشـی های  و  کنـد  پیـدا  گسـترش 
شـود. آورده  بهوجـود  آینده نگرانـه 

در بخـش دیگـری از ایـن خبرنامه آمده اسـت: 
مناسـب  کنونـی  اوضـاع  نامـزدان در  شـورای 
می دانـد کـه میاِن تمامـی کاندیداهـا، طرف های 
سیاسـی و نخبـه گان کشـور در مـوردِ عبـور از 
مسـووالنه  گفت وگوهـای  انتخاباتـی  بحـراِن 
صـورت گیـرد و بـرای اجماع سیاسـی راه حل 

گردد. جسـتجو 
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهـوری، بـر ایـن 

بـاور اسـت کـه در رابطـه بـا حـل مشـکاِت 
تاریخـی  اهمیـِت  از  »دیالـوگ«  انتخاباتـی 
برخـوردار اسـت تـا زمینه های تبـادل نظر برای 
بیرون رفـت از فضـای بی اعتمادی ایجـاد گردد 

و جلـو بحـران گرفتـه شـود.
ابتـکارِ  تـا  دارد،  همه جانبـه  آمادهگـی  شـورا 
راه انـدازی دیالـوگ مـوردِ نظـر را روی دسـت 
انکشـاف  بگیـرد و در جهـِت عملی سـازی و 
ملـی کشـور  منافـع  ارزش هـای  آن در مسـیِر 

گام هـای جـدی را بـردارد.

روانـو  د  ترمنـځ  طالبانـو  او  امریـکا  د  کـې  قطـر  پـه 

طالبـان  او  حکومـت  افغانسـتان  د  اړه  پـه  مذاکراتـو 

بېالبېـل نظرونـه لـري. ارګ وايـي، دا د مذاکراتو نوی 

پـړاو دی، ځکـه چـې د کابل پـر ځینو رشطونـو هم په 

کـې بحـث کېـږي، خـو طالبانـو یـې د درېدلـو خربو 

دوام ګڼـي.

درېیـو  تـر شـاوخوا  مذاکـرات  او طالبانـو  امریـکا  د 

میاشـتو ځنـډ وروسـته پـرون لـه رسه پيـل شـوې. د 

پـرون ورځـې د بحـث مترکـز هـم د تاوتریخـوايل پر 

کمېـدو و، ترڅـو اوربنـد او د سـولې بیـن االفغـاين 

خـربو تـه الره هـواره يش.

د سـولې د خـربو لپـاره د افغانسـتان د حکومـت یـو 

رشط دا دی چـې طالبـان لـږ ترلـږه یو میاشـت اوربند 

ومنـي، پـه داسـې حال کـې چـې طالبانو تل لـه کابل 

رسه هـرډول خـربې رد کـړې دي.

لطیـف  ویانـد  یـوه  د ولسـمرش محمـد ارشف غنـي 

محمـود ازادي راډیـو تـه وویـل، د دوحـې خـربې د 

طالبانـو او امریـکا ترمنـځ د مذاکراتـو یـو نـوی پـړاو 

دی. د هغـه پـه خربه پـه دې مذاکراتو کې د افغانسـتان 

د حکومـت پـر رشطونـو هـم بحـث کېـږي.

د  امريـکا  د  پـړاو  پخوانـی  خـربو  »د  وویـل:  هغـه 

ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ لـه خـوا لغـو شـو او هغـه 

وویـل چـې مذاکـرات مړ شـول. بیا بحثونـه د خربو د 

نـوي پـړاو په اړه وشـوې، ځکـه مـوږ د مذاکراتو نوي 

پـړاو تـه د »تاوتریخـوايل کمېدو، اوربنـد او د تروریزم 

پټنځایونـو تـه د پاملرنـې« لـه رشطونـو رسه ژمـن یـو. 

پـه دې اړه د امریـکا او سـراتیژیکو ملګـرو ژمنـو تـه 

یو.« معتقـد 

د طالبانـو او امریـکا ترمنـځ مذاکـرات د سـپټمرب پـه 

لومړیـو کـې تـر یـوه ځامنرګي برید وروسـته، داسـې 

مهـال لغـوه شـوې چـې دواړه لـوري پـه اصولـو کـې 

یـوې موافقـې تـه رسـېديل وو.

دغـه مذاکـرات پـرون د افغانسـتان د سـولې لپـاره د 

امریکايـي  مـرشۍ  پـه  اسـتازي  ځانګـړي  د  امریـکا 

لـوري او طالـب اسـتازو ترمنـځ د قطـر پـه پالزمېنـه 

دوحـه کـې لـه رسه پیـل شـوې.

پـه دوحه کـې د طالبانـو د سـیايس دفر ویاند سـهیل 

شـاهین د افغانسـتان د حکومـت د نظـر خـالف پـر 

خپـل ټویټـر لیـکيل؛ دغـه مذاکـرات لـه هغـه ځایـه 

رشوع شـوي، پـه کـوم ځـای کې چـې په ټپـه درېدلې 

وې.

د دوحـې مذاکــرات؛ د امـریکا او طالبــانو 

د تېــرو خبـــرو دوام که نــوی پــړاو؟

شورای نامزدان:
طـرف های سیـاسی بـرای حـل مشـکالت انتخـاباتی دیالـوگ کنند

هشتمیـن کنفـرانس وزیـران خـارجۀ
 رونـد استانبـول امـروز برگـزار می شـود

اُمیــدی نشست کمیسیون بی نتیجه بود
به گفـت وگـوهای صلـح نیست

مســعود 
و صلح با طالبان

یا همه 
برنده اند 

یا همه 
بازنده!
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محمدابراهیــم  کــه  کــرده  اعــام  ریاســت جمهوری  ارگ   
ــا محمــد  ــور افغانســتان، ب ــران در ام ــژۀ ای ــدۀ وی ــان، نماین طاهری
ــان  ــأت طالب ــِر هی ــفر اخی ــارۀ س ــرده و درب ــدار ک ــرف غنی دی اش
ــای  ــارات ارگ، آق ــق اظه ــات داده اســت. مطاب ــران معلوم ــه ته ب
ــون  ــه قان ــرام ب ــران »احت ــِی ای ــف اصول ــه موق ــه ک ــان گفت طاهری
ــت و  ــه مالکی ــح ب ــد صل ــت از رون اساســی افغانســتان« و »حمای

ــت.  ــت« اس ــری حکوم رهب
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــارغ از آنچ ــاری، ف ــن اخب ــا چنی  ام
ــه  ــد ب ــح می خواه ــۀ صل ــش در برنام ــِش خوی ــی نق بزرگ نمای
افــکار عمومــی تزریــق کنــد، بیــش از همــه نشــان می دهــد کــه 
تعییــِن آینــدۀ افغانســتان بــه  دســِت کشــورهای بیرونــی افتــاده و 
ــد.  ــب نمان ــا عق ــه از رقب ــن رابط ــد در ای ــوری می کوش ــر کش ه
ــرۀ  ــتر در دای ــه، بیش ــی گفت ــای غن ــه آق ــان ب ــای طاهری آنچــه آق
نزاکت هــای سیاســی قابــل درک و تفســیر اســت و بیــرون از ایــن 
دایــره، ایــران نیــز ماننــد امریــکا، پاکســتان، روســیه، چیــن و برخی 
ــردِی  ــی و راهب ــع مل کشــورهای عــرب، در درجــۀ نخســت مناف
خویــش را در برنامــۀ صلــح افغانســتان جســت وجو می کنــد 
ــی و  ــِت غن ــِت حکوم ــه مالکی ــد ب ــدی می توان ــِل بع و در مراح

قانــون اساســِی مــورد اتــکاِی آن اعتنـــا قایــل شــود.
ــه  ــو علی ــروه معارضه ج ــک گ ــف از ی ــِی کشــورهای مختل میزبان
ــتان  ــت افغانس ــاینِد دول ــد خوش ــًا نمی توان ــتان منطق ــامِ افغانس نظ
ــِخ  ــای تل ــی و واقعیت ه ــِت داخل ــای سیاس ــا تنگناه ــد، ام باش
ــِل  ــن حــوادث را قاب ــد ای ــه می توان ــل اســت ک سیاســِت بین المل
تحمــل ســازد. حکومــِت موجــود اگــر دســت کم در داخــِل 
نظــام موفــق بــه ایجــاد وحــدت سیاســی و وفـــاق ملــی می شــد 
ــود  ــِت خ ــی و ظرفی ــت کارآی ــل می توانس ــۀ بین المل و در عرص
ــدر  ــان این ق ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــداً برنام ــش بگــذارد، اب ــه نمای را ب
ــرت  ــرون پ ــه بی ــتان ب ــردم افغانس ــِی م ــت مل ــرۀ حاکمی از دای
نمی شــد و این قــدر گــروه طالبــان مــورد پذیرایــِی محافــل 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــرار نمی گرف ــی ق ــی و بین الملل منطقه ی
»رهبــری و مالکیــت گفت وگوهــای صلــح« فقــط می توانــد 
ــد و  ــت باش ــاِن حکوم ــرای ده ــی ب ــیرین کنندۀ مصنوع ــک ش ی
ــِی  ــۀ چانه زن ــه صحن ــح ب ــای صل ــر، گفت وگوه ــت ام در واقعی
ــا ایــران ـ تبدیــل شــده  قدرت هــای بیرونــی ـ از امریــکا آغــاز ت
ــِت  ــه حکوم ــت ک ــان داغ اس ــی چن ــن چانه زن ــازار ای ــت. ب اس

ــد. ــد ش ــاِی آن ذوب خواه ــی در گرم ــای غن آق
در  درگیــر  قدرت هــای  تعامــِل  نحــوۀ  بگذریــم،  این کــه  از 
ــه  ــت ک ــی اس ــه گونه ی ــان ب ــا طالب ــتان ب ــِح افغانس ــۀ صل برنام
امریــکا  می دهــد.  خبــر  طالبــان  دولت نمــاِی  چشــم اندازِ  از 
ــأِت  ــا هی ــی اش در افغانســتان را ب ــِع امنیت ــن مناف چگونه گــی تأمی
ــکات  ــارۀ مش ــز درب ــران نی ــیند و ته ــث می نش ــه بح ــان ب طالب
ــان گــزارش  ــأِت طالب ــه هی ــران، ب ــم ای ــن افغانســتانِی مقی مهاجری
ــر  ــا افغانســتان ب ــط اقتصــادی ب ــرای گســترش رواب ــد و ب می ده
ــد.  ــی  می کنـ ــامِ آماده گ ــایه گی اع ــترِک همس ــع مش ــاس مناف اس
چنان کــه ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفتــر سیاســی گــروه 
طالبــان در قطــر اعــام کــرده کــه هیــأت گــروه طالبــان در ســفر 
ــف،  ــه جــواد ظری ــران از جمل ــای ارشــِد ای ــا مقام ه ــران ب ــه ته ب
وزیــر خارجــۀ ایــران، دیــدار کــرده و پیرامــون موضوعاتــی همانند 
رونــد صلــح و مشــکات مهاجریــِن افغــاِن مقیــم ایــران به طــور 
ــای  ــح و واقعیت  ه ــۀ صل ــر از برنام ــد. اگ ــث کرده ان ــل بح مفص
ناخوشــاینِد آن بگذریــم، آقــای غنــی بایــد بــه ایــن فکــر کنــد کــه 
حــِل مشــکات مهاجریــن وظیفــۀ حکومــِت افغانســتان اســت یــا 

ــان؟! طالب
حاکمیــِت دولت هــا در معنــای وســتفالیایی آن مطلــق بــوده ولــی 
تحــوالت مــادی و معنایــی جهــان، آن را نســبی ســاخته اســت؛ اما 
ــد عمــل کننــد و نتواننــد محــوری مطمیــن  حکومت هایــی کــه ب
ــِت  ــن حاکمی ــند، ای ــی باش ــۀ مل ــه گون ــت ب ــارزِ حاکمی ــرای تب ب
ــای  ــِت آق ــازند. حکوم ــده می س ــوده و پراکن ــز فرس ــبی را نی نس
غنــی مجــری بــارزِ فرسوده ســازی حاکمیــت ملــِی افغانســتان بــا 
ــوده و برنامــۀ صلــح  ــاری ب ــر سیاســت های قومــی و تب تمرکــز ب
بــا طالبــان هــم صحنــۀ نمایــِش بــزرِگ ایــن فرســوده گی اســت. 
بــا ایــن حســاب، ســخن گفتــن از مالکیــت حکومــت بــر پروســۀ 

صلــح، یــک الف و گــزاف اســت. 
ــتباهات  ــِر اش ــر اث ــران ب ــا ته ــکو ت ــان از مس ــده گان طالب نماین
حکومــت، هماننــد نماینــده گان رســمِی یــک دولت مورد احتـــرام 
قــرار می گیرنــد و چنیــن احترامــی، ارادۀ آن هــا را بــرای تشــکیل 
دولــت یــا امارتــی تــازه در افغانســتان بــه رهبــرِی خودشــان قایــم 
کــرده اســت. بــا ایــن حســاب، فقــط جریان هــای سیاســِی ملــی و 
مردمــی هســتند کــه می تواننــد بــا اجمــاع پیرامــون برنامــۀ صلــح، 
ــازِش  ــه س ــد ک ــازه ندهن ــد و اج ــت گیرن ــل را به دس ــکار عم ابت
ــاخِت  ــه س ــح، ب ــون صل ــی پیرام ــورهای بیرون ــا و کش قدرت ه
ــود.  ــی ش ــتان منته ــته در افغانس ــه و تاریخ گذش ــی تک یاخت دولت

چشم انداز دولت نماِی 
طالبـان از مسکو تا تهـران

ی  میــد ُ ا
نیست صلح  گفت وگوهای  به 

  آقای غنی هنوز نمی داند 
که چگونه و چطور باید 
با طالبان مذاکره کنـد. 
او حتا موفق نشده که 
میان جناح های مختلِف 

سیاسی در کشور که ممکن 
تفاوت های سلیقه یی در امر 
صلح و گفت وگوها داشته 

باشند، اجماع به وجود آورد. 
آقای غنی میان طالبان و 
جناح های سیاسی یی که 

در افغانستان حضور دارند 
و با نظام هیچ مشکلی 
ندارند، تفاوت گذاشته 
نمی تواند و چه بسا در 

مواردی جناح های سیاسِی 
افغانستان را از طالبان بدتر 

می داند. این جاست که 
دیگر نمی توان به مدیریِت 

گفت وگوهای صلح با طالبان 
از جانب ارگ امیـدوار بود. 
حکومتی که میان مخالفان 
سیاسی داخلِی خود و یک 

گروه تروریستی و افراط گرا 
نتواند تفکیک قایل شود، 

آنگاه چگونه ممکن است در 
گفت وگوهای صلح با قدرت 

حضور یابد؟

احمــد عمران

در  طالبـان  هیـأت  بـا  امریـکا  صلـِح  گفت وگوهـای 
قطـر، دوبـاره پـس از سـه مـاه توقـف از سـر گرفتـه 
شـده اسـت. این بـار دو طـرف بـا اُمیـدوارِی بیشـتری 
ایـن گفت وگوهـا را آغـاز کرده انـد. ظاهـراً طالبـان نیـز 
این بـار بـا آماده گـِی بیشـتر می خواهنـد در گفت وگوهـا 
شـرکت کننـد. گزارش هـاِی اولیـه نشـان می دهـد کـه 
گفت وگوهـای صلـِح امریـکا بـا طالبـان از همـان جایی 
آغـاز شـده کـه پایـان یافته بـود. اگـر چنین باشـد، باید 
بـه زودی منتظـر نتیجـۀ ایـن گفت وگوهـا بـود، مگـر 
این کـه اتفـاِق تازه یـی بیفتـد و گفت وگوها را بـاز دچار 
بُن بسـت کنــد. ایـن خطر همـواره وجـود دارد که یکی 
از طرف هـای مذاکره کننـده بـه هـر دلیـِل ممکن نسـبت 
بـه ادامـۀ گفت وگوهـای صلـح بی رغبـت شـود. طالبان 
تـاش دارنـد که بیشـترین امتیـاز را از ایـن گفت وگوها 
به دسـت آورنـد. بـه همیـن دلیـل، هیـأت طالبـان بـه 
شـکلی در گفت وگوهـای صلـح شـرکت مـی ورزد کـه 
گویـا هیـچ اهمیتـی بـرای آن قایل نیسـت و ایـن جانِب 
امریکاسـت کـه می خواهـد ایـن گفت وگوهـا بـه نتیجه 
برسـد. طالبـان می خواهنـد ایـن تصویـر را ارایـه کننـد 
کـه برنـدۀ میـدان جنـگ بوده انـد و اگـر گفت وگوهایی 
نیـز صـورت می گیـرد، بـه دلیـل شکسـت طـرِف مقابل 
در میـدان جنـگ بـوده و اگـر جنـگ بـه صـورِت فعلی 
ادامـه پیـدا کنـد، ایـن گـروه بـه زودی از راه نظامـی بـه 

هدف هـاِی خـود دسـت پیـدا می کنـد. 
 متأسـفانه ایـن تصویـر تـا حـدودی بـه دلیـل ضعـِف 
حکومـِت افغانسـتان و عدم تمایل امریـکا به ادامۀ جنگ 
بـا تروریسـم، درسـت اسـت؛ امـا آن طور هم نیسـت که 
گـروه طالبـان ادعـا می کنـد و گویـا مقاومِت ایـن گروه 
سـبب آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـوده اسـت. طالبـان 
ظـرف هجـده سـالی کـه در جنـگ بـا نیروهـای دولتی 
افغانسـتان و ناتـو قـرار داشـته اند، دقیقًا متوجه شـده اند 
کـه در ایـن جنـگ شـانِس پیــروزی ندارنـد، امـا از راه 
ایجـاد رعب و وحشـت در جامعـه می توانند تا حدودی 
مقاومـِت خـود را حفـظ کننـد. طالبـان هیـچ گاهـی بـه 
صـورِت جبهه یـی در نبردهـا شـرکت نکرده انـد، جنگ 
آن هـا اکثـراً جنگ و گریـز و همان جنگ هـای پارتیزانی 
بـوده اسـت. مهم تریـن جنـگ طالبـان، علیه شـهرونداِن 
بی دفـاع و عـادی کشـور بـوده اسـت. آن هـا بـا انتحـار 
و بمب گـذاری در محل هـای پُرتجمـع سـبب شـده اند 
فـرد غیرنظامـی کشـته شـوند. حکومـت  کـه هـزاران 
عمدتـًا  و  غیرمسـوول  حکومتـی  کـه  نیـز  افغانسـتان 
قوم گـرا بـوده، همـواره در بزرگ نمایـی طالبـان دسـِت 
باال داشـته اسـت. چه در زمـان ریاسـت جمهوری حامد 
کـرزی و چـه در زمـان حکومـت وحـدت ملی، سـران 
حکومـت آن گونـه که بایسـته بـوده از نیروهـای دفاعی 
و امنیتـی کشـور علیـه طالبـان اسـتفاده نکرده انـد. ماه ها 
نیروهـای امنیتـی در مناطق ناامن بـدون امکاناِت جنگی 
و معیشـتِی الزم بـه سـر برده اند، بـدون آن که برای شـان 
تجهیـزات و فرمـاِن جنـگ صـادر شـود. گویـا کسـانی 
تـاش  عمـدی  صـورِت  بـه  افغانسـتان  حکومـت  در 
ورزیده انـد کـه طالبـان از صحنـۀ نظامی خارج نشـوند. 
افغانسـتان، گـواه چنیـن وضعیتـی  هلمنـد در جنـوب 
اسـت. در ایـن والیـت ماه هـا نیروهـای امنیتـی بـدون 
تکلیـف به سـر برده انـد و حتـا دچـار کمبـود آذوقـه و 

مـواد خوراکـی شـده اند، بـدون آن کـه دسـتور حمله به 
پایگاه هـای طالبـان برای شـان داده شـود.

  بـه وضعیـت فعلی یـی که آقـای غنی طالبان را دشـمن 
می  خوانـد، نـگاه نکنیــد. او تا همین یک سـال پیش که 
جایـگاه خـودش از سـوی ایـن گـروه با خطر از دسـت 
رفتـن مواجه شـد، علیه طالبـان هیچ سـخِن انتقادآمیزی 
ناراضـی، گـروه  بـرادران  نمـی آورد. طالبـان  زبـان  بـه 
سیاسـی و فرزنـداِن افغانسـتان خوانـده می شـدند. حاال 
وضـع فرق کـرده و ادبیـاِت آقای غنـی در برابـر طالبان 
دگرگـون شـده اسـت؛ زیـرا طالبان بـا او نخواسـتند که 

کنند. معاملـه 
  مشـکل آقـای غنـی بـا طالبـان از همیـن جـا نشـأت 
سرسـخت ترین  و  مهم تریـن  از  او  ورنـه  می گیـرد؛ 
مدافعـاِن طالبـان در سـال هاِی گذشـته بوده اسـت. حاال 
هـم کـه گفت وگوهـای صلـِح امریـکا بـا طالبـان آغـاز 
شـده، هیـچ امیـدی بـرای پایـان یافتـن جنـگ وجـود 
نـدارد؛ چـون طالبان بـه صـورِت واضح اعـام کرده اند 
کـه اگر آتش بسـی هم بـه میان بیایـد، میان ایـن گروه و 
سـربازاِن امریکایـی خواهـد بـود. با این حسـاب، جنگ 
طالبـان علیـه مـردم افغانسـتان همچنـان ادامـه خواهـد 
یافـت و اگـر میـان امریـکا و طالبان توافق نامـۀ آتش بس 
امضـا شـود، احتمـال افزایـش جنگ هـا در افغانسـتان 
نیـز وجـود دارد؛ چـون آن وقـت طالبـان تمـام انرژی و 
نیـروِی خـود را در نبـرد بـا نیروهـای افغانسـتان به کار 
خواهنـد بسـت. و ایـن همـان تراژیردی یـی اسـت کـه 

احتمـال اتفـاق افتـادِن آن بسـیار زیاد اسـت. 
نمی دانـد کـه چگونـه و چطـور  آقـای غنـی هنـوز    
بایـد بـا طالبـان مذاکـره کنــد. او حتـا موفـق نشـده که 
میـان جناح هـای مختلِف سیاسـی در کشـور کـه ممکن 
گفت وگوهـا  و  صلـح  امـر  در  سـلیقه یی  تفاوت هـای 
داشـته باشـند، اجمـاع بـه وجـود آورد. آقای غنـی میان 
طالبـان و جناح های سیاسـی یی که در افغانسـتان حضور 
دارنـد و بـا نظام هیـچ مشـکلی ندارند، تفاوت گذاشـته 
نمی توانـد و چـه بسـا در مـواردی جناح هـای سیاسـِی 
افغانسـتان را از طالبـان بدتـر می دانـد. این جاسـت کـه 
دیگـر نمی تـوان بـه مدیریـِت گفت وگوهـای صلـح بـا 
طالبـان از جانـب ارگ امیــدوار بود. حکومتـی که میان 
مخالفـان سیاسـی داخلـِی خـود و یک گروه تروریسـتی 
و افراط گـرا نتوانـد تفکیـک قایـل شـود، آنـگاه چگونه 
ممکـن اسـت کـه در گفت وگوهـای صلـح بـا قـدرت 
حضـور یابـد؟... همیـن امـر باعـث شـده کـه طالبـان 
آقـای غنـی و اطرافیـاِن او را بـه عنـوان حکومـت بـه 
رسـمیت نشناسـند و بـا آن هـا حاضر نشـوند کـه رو در 

رو گفت وگـو کننـد. 
 آقـای غنی انسـانی خودکامه و به شـدت منفی گراسـت. 
او همـه را بـه چشـم دشـمن می بینـد. بـرای او یـک 
هـم  بـا  تفاوتـی  هیـچ  هیبـت اهلل  مـا  و  روزنامه نـگار 
ندارنـد و چـه بسـا کـه مـا هیبـت اهلل بـه دلیـل قومـی 
بـه نظـر او کمتـر دشـمن جلـوه می کنـد. آیـا بـا چنیـن 
وضعیتـی می تـوان بـه گفت وگوهـای صلح امید بسـت؟ 
 مسـلمًا تـا زمانی کـه آقای غنـی در رأس قدرت باشـد 
و یـک حکومـِت واقعـًا مردمـی در افغانسـتان روی کار 

نیایـد، جنـگ در این کشـور پایـان نخواهـد یافت.
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نشسـت مشـترک کمیشـنران کمیسـیون انتخابات نماینده گان 
نهادهادهـای  سیاسـی،  احـزاب  انتخاباتـی،  تکت هـای 
ناظـر، جامعـۀ مدنـی، سـفرا و ناظـران نهادهـای بین المللـی 
دیـروز برگـزار شـد. حوا علـم نورسـتانی، رییس کمیسـیون 
انتخابـات در ایـن نشسـت در مورد کارکردها، دسـتاوردها و 
چالش هـای کمیسـیون انتخابـات در امر برگـزاری انتخابات 

پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری سـخن گفـت.
معتـرض  نامـزدان  از  سـخنانش  اخیـر  در  نورسـتانی  بانـو 
خواسـت اجـازۀ باشـماری آرای هفـت والیـت باقی مانده را 
بدهنـد. او تأکیـد کرد که کمیسـیون بـا شـفافیت و بی طرفی 
و بـدون فشـار کسـی کار می کنـد و نامـزدان بایـد بـه آنـان 
اعتمـاد داشـته باشـند. رییـس کمیسـیون انتخابـات اظهـار 
داشـت که بـه رأی هـای بـدون بایومتریـک اعتبـار نخواهند 

داد.
او گفـت کـه بـا تقلـب مخالـف اسـت و تأکیـد کـرد کـه 
»خـط سرخ شـان رأی هـای بایومتریـک شـده« اسـت. بانـو 
نورسـتانی در بخشـی از سـخنانش گفت ۱۲ هزار و ۶۵۰ تن 
از کارمنـدان ایـن نهـاد کـه متهـم بـه تخلـف و جرم انـد، به 

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی معرفـی شـده اند. 
در ادامـۀ ایـن نشسـت حنیـف دانشـیار، کمیشـنر کمیسـیون 
انتخابـات در پیونـد بـه 3۰۰ هـزار رأیـی که به گفتـۀ برخی 
نامـزدان، تقلبـی فاقـد اعتبـار اسـت، گفت کـه از ایـن میان، 
۱۰۲ هـزار آن خـارج از زمان رأی گیری اسـتفاده شـده، ۱37 
هـزار رأی دیگر معلومـات فزیکی  با معلومـات بایومتریکی 
مطابقـت نـدارد. در مـورد ۵۰ تـا 7۰ هـزار رأی تکـراری 

گفـت: »صادقانـه بگویـم کـه در ایـن مـورد نمی دانم«.
آقـای دانشـیار افـزود کـه ۱۰۲ هـزار رای خـارج از زمـان، 
پیـش از آنکـه نرم افزار دسـتگاه ها آماده شـود، وارد سیسـتم 
شـده و تنظیمـات زمـان دسـتگاه های بایومتریک قفل نشـده 
و  سـافت ویر  سـاخت  »بحـث  داشـت:  اظهـار  او  بودنـد. 

تنظیـم زمـان که افراد به آن دسترسـی نداشـته باشـد، قبل از 
انتخابـات بـه بحـث ملی تبدیل شـد در نتیجه آن، کمیسـیون 
و جریان هـای سیاسـی تفاهم نامـه امضـا کردنـد که سـاخت 
سـافت ویر الک زمـان کـه افـراد بـه آن دسترسـی نداشـته 
باشـد در دسـتگاه های بایومتریـک وقت گیـر اسـت و بایـد 

از صرف نظـر شـود«.
بـه گفتـۀ حنیـف دانشـیار: »در مـورد ۱۰۲ هـزار رأی خارج 
در  اسـت،  زنانـه  محـات  آن،  محـل   ۲737 کـه  زمـان  از 
طرزالعمل هـا چیـزی پیش بینـی نشـده پـس ما چگونـه قبول 
کنیـم کـه ۲737 محـل زنان هـا در شـب رای داده و مـا آن 
را باطـل اعـام کنیـم«. او در پیونـد بـه ۱37 هـزار رأیـی که 
مطابقـت  بایومتریـک  معلومـات  بـا  آن  فزیکـی  معلومـات 
نـدارد اظهـار داشـت که برخـی کارمنـدان کمیسـیون، فورم 
بایومتریـک را امضـا نکـرده و در چنـد مـورد دیگـر هـم 
معلومـات بایومتریـک اشـتباهًا چند بار داخل سـرور مرکزی 

است. شـده 
در سـوی دیگـر، اما اسـداهلل سـعادتی، معـاون دوم در تکت 
انتخاباتـی »ثبـات و همگرایـی« گفت که آنچه آقای دانشـیار 
مبنـای  نمی توانـد  و  اسـت  گمـان  و  حـدس  کـرد،  بیـان 
قضـاوِت تخنیکـی قـرار گیـرد. آقای سـعادتی اظهار داشـت 
کـه اعتبـار دادن بـه ۱۰۲ هـزار رای خـارج از زمـان، خاف 

قوانیـن انتخابـات و طرزالعمل هـای کمیسـیون اسـت.
او کمیشـنران را مخاطـب قرار داد و گفـت: »کجای قانون به 
شـما اجـازه داده که حدس و گمـان را در مقابل نص صریح 
قوانیـن قـرار بدهیـد و اعتبـار ببخشـید؟«. معـاون تیـم ثبات 
و همگرایـی در مـورد آرای ۲737 محـل بانـوان که خارج از 
زمـان تعین شـده گفته می شـود، بیـان کـرد: »ویدیوهای زیاد 
وجـود دارد کـه زنـان از طرف شـب در خانه هـا رای داده و 

شـده اند«. بایومتریک 
در ادامـۀ ایـن گفت وگـو امـا مایک آقای سـعادتی از سـوی 

رحیمـه ظریفـی، یـک کمیشـنر دیگـر کمیسـیون قطع شـد. 
اسـداهلل سـعادتی در اعتـراض بـه ایـن کار، مدعـی شـد کـه 
کمیشـنران کمیسـیون تصمیم ندارند انتخابات شـفاف باشد، 
بلکـه تصمیـم دارند تقلـب را اعتبار ببخشـند. او گفت: »این 
نشسـت برای حل مشـکل انتخابات برگزار نشـده و حضور 
احـزاب سیاسـی طـرف دار تیـم دولت سـاز و گزینـش آنـان 
از سـوی کمیسـیون بی معنـا اسـت«. او در نهایـت بـا بیـان 
این کـه کمیشـنران نمی خواهـد نشسـت بـه نتیجـه برسـد و 
ایـن کار پیامدهـای سـنگین در پی خواهد داشـت، نشسـت 

را تـرک کرد.
در عیـن حـال، حنیف دانشـیار در واکنش به ایـن گفتۀ آقای 
سـعادتی تأکیـد کرد کـه کمیسـیون تصمیم ندارد از نشسـت 
مشـترک بـا نهادهـا و نماینـده گان نامزدان نتیجـه بگیرد، زیرا 

ایـن نشسـت »تنها یک نشسـت معلوماتی« اسـت. 
در همیـن حـال، حـوا علـم نورسـتانی نیـز در اخیر نشسـت 
بیـان کـرد کـه نشسـت دیـروز، نشسـت معلوماتـی بـود، نه 
نشسـتی کـه از آن نتیجه یـی بیـرون شـود. بانـو نورسـتانی 
تأکیـد کـرد کـه کمیسـیون انتخابـات در نشسـت های بعدی 
در پیونـد بـه بازشـماری و تفتیـش هفـت والیـت باقی مانده 
و همچنـان اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابـات تصمیـم خواهد 

. فت گر
همزمـان بااین، داوود سـلطان زوی، نمایندۀ تیم »دولت سـاز« 
در نشسـت دیـروز گفت که »یک تیم« پروسـۀ شـمارش آرا 
را بـه گـروگان گرفتـه و زورگویـی می کنـد. او در حالـی که 
از تیـم مشـخصی نام نبـرد، افزود که این تیم تـاش دارد در 
جریـان پروسـۀ انتخابـات طرزالعمل هـا را بـه نفع خودشـان 
را  کمیشـنران  گاهـی  حتـا  راسـتا  ایـن  در  و  دهنـد  تغییـر 
تهدیـد می کننـد. آقای سـلطان زوی از کمیشـنران کمیسـیون 

انتخابـات خواسـت تـا نتایـج ابتدایی را اعـام کند.
بـا این همـه، اما برخـی از اعضای تیم ثبـات و همگرایی پس 

از ختـم نشسـت بـه خبرنگار روزنامـۀ مانـدگار گفتند که در 
پیونـد بـه آرای تقلبـی و آرای بی اعتبـاری کـه »کمیسـیون 
می خواهـد بـه آن هـا اعتبـار دهـد« تیم هـای انتخاباتـی در 
راس آن تیـم ثبـات و همگرایـی شـاکی انـد. نـور رحمـان 
اخاقـی، یکـی از اعضـای ارشـد تیـم ثبـات و همگرایـی 
گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات، »هیـچ دلیـل حقوقـی« در 
مـورد اعتباردهـی بـه 3۰۰ هـزار رأی بی اعتبـار ارایـه کنـد.

آقـای اخاقـی اظهـار داشـت که آقـای حنیـف دانشـیار که 
بایـد مبنـای قانونـی تصمیـم کمیسـیون را در مـورد آرای 
خـارج زمـان شـرح مـی داد، چـون مبنایـی بـرای آن تصمیم 
وجـود نـدارد، فقـط تاش می کرد زمـان را هدر دهـد. آقای 
اخاقـی اظهـار داشـت کـه کمیسـیون انتخابات یـک تحلیل 
»مـن درآوردی« مبتنـی بـر »حـدس و گمـان« در ارتبـاط بـه 
۱۰۲۰۱۲ رای خارج زمان و ۱37۶3۰ رای مبهم و ناشـناخته 
ارایـه کـرد. او بیان کـرد: در صورت صراحـت قانون، حدس 
و گمانـی کـه در تضـاد بـا قانـون باشـد، »تضلیـل و جـرم« 
اسـت و اسـتدالل های کمیشـنران همـه مبتنـی بـر حـدس و 

بود.  گمـان 
ایـن  نماینـده گان  از  یکـی  نجـوا،  خالـد  حـال،  عیـن  در 
تیـم گفـت:  قـرار بـود، کمیسـیون در حضـور رسـانه ها بـا 
تیم هـای انتخاباتـی، جامعـۀ مدنـی، نهاد هـای ناظـر داخلـی 
و بین المللـی بحـث آزاد را راه اندازنـد و قناعـت طرف های 
معتـرض را در پیونـد بـه آرای غیرقانونـی فراهـم کنـد، امـا 
کمیسـیون بـه رغـم تعهـدش، احـزاب را نیـز بـه خاطـر بـه 

بیـراه کشـیدن و اتـاف وقـت دعـوت کـرده بـود.
کمیسـیون  هـم  ایـن  باوجـود  داشـت  اظهـار  نجـوا  آقـای 
نتوانسـت بـه »اعتراض هـای قانونـی« تیم هـای انتخاباتی در 
رابطـه بـه آرای تقلبـی جـواب مدلل ارایـه بـدارد. او مدعی 
شـد کـه کمیسـیون »حـرف مقنـع« برای سـتاد ها نداشـت و 
در »تبانـی بـا برخی تیم ها« دنبال مشـروعیت بخشـیدن آرای 

تقلبـی و فاقـد اعتبـار بود.
گفتنـی اسـت کـه ایـن نشسـت در حالـی برگـزار شـد کـه 
کمیسـیون انتخابـات بـا شـماری از تیم هـای انتخاباتـی بـر 
ابطـال 3۰۰ هـزار  اعتبـار بخشـیدن و یـا  سـر چگونه گـی 
رای دچـار اختـاف شـده  اسـت. ایـن نشسـت بـا حضـور 
رسـانه ها، نهادهـای حامـی انتخابـات، ناظـران بین المللـی، 
ناظـران دسـته های انتخاباتـی و احزاب سیاسـی برگزار شـد 

. د بو

نهادهـای ناظـر انتخاباتی با اشـاره به نشسـت مشـترک 
انتخاباتـی،  شـرکاری  انتخابـات  کمیسـیون  دیـروز 

نبـود. نتیجه بخـش  ایـن نشسـت  می گوینـد کـه 
مسـووالن در این  نهادهای که در این نشسـت اشـتراک 
داشـتند، می افزاینـد که کمیشـنران کمیسـیون انتخابات 
ایـن نشسـت را به گـروگان گرفتـه بودند و دوسـاعت 
تمـام روی موضوعـات حاشـیه یی و بی ربـط سـخن 

 . گفتند
دیـروز یکشـنبه، ۱7 قـوس کمیسـیون انتخابـات، یـک 
نشسـت مشـورتی بـا تکت هـای انتخاباتی، رسـانه ها و 
نهادهـای ناظـز بین المللـی و داخلی را راه انـدازی کرد. 
گفته می شـد که کمیسـیون انتخابـات روی راه حل های 
اساسـی مشـکات موجود در این رونـد بحث می کند، 
ایـن  در  کـه بحث هـا  ناظـر می گوینـد  نهادهـای  امـا 
نشسـت بی ربـط و پراکنـده بـود و نتیجـۀ بـه دنبـال 

نداشت.  
انتقـاد از  انتخاباتـی بـا  مسـووالن در نهادهـای ناظـر 
نشسـت  جریـان  در  کمیسـیون  کمیشـنران  عملکـرد 
مشـترک می گوینـد که کمیشـنران نشسـت مشـترک را 

بـه انحصـار گرفتـه بودنـد. 

دیده بـان  برنامه هـای  مسـوول  شـینواری،  حبیـب اهلل 
اشـتراک  از  یکـی  کـه  )ایتـوا(  انتخابـات  و  شـفافیت 
کننـده گان این نشسـت بـود، از راه اندازی این نشسـت 
اسـتقبال می کنـد، اما می گوید که کمیشـنران کمیسـیون 
انتخابـات این نشسـت بـه به گـِروگان گرفتـه بودند و 
در حدود دو سـاعت این نشسـت را با سـخنان پراکنده 

و بی برنامـه و حاشـیه گویی سـپری کردنـد. 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  در گفت وگـو  شـینواری  آقـای 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بـه بی         ظرفیتـی متهـم 
کـرده و افـزود کـه از سـاعت ۱۰  تـا ۱۲ کمیشـنران 
صحبت کردند و بیشـتر سـخنان حاشـیه یی، تکراری و 

انسـجام بود.  بـدون 
نشسـت  ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون  او:  گفتـۀ  بـه 
تکت هـای  بـرای  بخـش  قناعـت  سـخنان  نتوانسـت 
انتخاباتـی معتـرض داشـته باشـد؛ انتظـار می رفـت که 
کمیسـیون انتخابـات روی موضوعـات؛ چـون 3 صـد 
هـزار رأی جنجالـی، تاریـخ اعـام نتیجـۀ ابتدایـی و 
چالش های بسـته بـودن دروازۀ کمیسـیون انتخاباتی در 
والیت هـای کشـور بحـث می کـرد، امـا ایـن نشسـت 
کمیسـیون انتخابـات بیشـتر بـه یـک گـزارش سـاالنه 

میمانـد تـل بحـث روی راه حـل. 
انتخابـات  و  شـفافیت  دیده بـان  برنامه هـای  مسـوول 
زمـان  کمیشـنر  هـر  بـرای  کـه  حالـی  در  می گویـد: 
نزدیـک بـه نیـم سـاعت در نظـر گرفته شـده بـود، اما 
بـرای اشـتراک کننـده گان، سـه دقیقـه وقت داده شـده 
و ایـن خـود تبعیض آمیـر بـود کـه منجـر بـه تنش های 

شـد.  لفظی 
آقـای شـینواری پیشـنهاد کرد کـه کمیسـیون انتخابات 
بایـد یـک نشسـت مشـورتی مختصـر بـا نماینـده گان 
نهادهـای  و  ناظـر  نهادهـای  و  انتخاباتـی  تکت هـای 
شـود  تـن    ۲۰ حـدود  روی  بین المللـی  ن  داخلـی 
راه انـدازی کنـد و روی موضوعـات مشـخص صحبت 

  . د شو
در همیـن حـال، نشسـت کمیسـیون انتخابـات انتقاد ها 

واکنش هـای برخی هـا را نیـز بـه دنبال داشـت.  
علـی امیـری، اسـتاد دانشـگاه، گفته اسـت که نشسـت 
امـروز )دیـروز( کمیسـیون انتخابـات گام دیگـری بود 

بـرای بی اعتبـاری انتخابـات.
چـه  انتخابـات  کمیسـیون  نشسـت،  از  کـه  گفتـه  او 
نتیجـه خواهـد گرفـت؟ نمی دانـم. اما این نشسـت گام 
دیگـری بـود بـرای بی اعتبـاری انتخابـات؛ اینکـه یک 
عضـو کمیسـیون می گوید بـه دلیل نبود فرصـت قانون 
تطبیـق نشـده و کمیسـیون آرای غیرقانونـی را معتبـر 
دانسـته اسـت، در یادهـا خواهـد مانـد. اگـر واقع بیـن 
باشـیم، ایـن فرمایشـات در حکـم ادای فاتحـه به روح 

است. کمیسـیون 
همچنـان، یوسـف رشـید در جریـان ایـن نشسـت بـا 

انتقـاد ار رویکـرد کمیسـیون انتخابات گفـت که از این 
نشسـت توقـع بیشـتری می رفت و این برای کمیسـیون 
انتخابـات مهـم بـود کـه از این مرحلـۀ چگونـه بتواند 

عبـور کند. 
آقـای رشـید افـزود کـه اسـتقال کمیسـیون انتخابات 
بـرای نهاهـای ناظـر انتخاباتـی خیلـی مهـم اسـت، اما 
واژۀ  از  نبایـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه  افـزود 
»مسـتقل« سوءاسـتفاده کند و از قوانین و کارشـیوه های 

کند.    عـدول 
او گفـت که در این نشسـت کمتر روی راه حل صحبت 
شـد و تمرکز بیشـتر روی خواسـت و تمایـات بود و 

بایـد از این وضعیت برون شـویم. 
بـه گفتـۀ او: روی مـواردی کـه اعتـراض وجـود دارد 
مشـخص اسـت و قوانیـن و کارشـیوه های نیـز پیـام 
روشـن دارد، امـا انتظـار از کمیسـیون مـی رود تا روی 
راه حـل صحبـت کنـد، در حالی که کمیسـیون روی هر 
کار شـیوه یی که صحبـت می کرد، خـودش بند می ماند 
و نتوانسـت توجیه الزم برای اشـتراک کننده گان داشـته 

باشد. 
آقـای رشـید در پیشـنهاد بـه کمیسـیون انتخابات گفت 
کـه اگـر روی برخـی از مـوارد تجدید نظـر صورگیرد، 
بهتـر اسـت، و از تکت هـای انتخاباتـی خواسـت کـه 
بـرای بـاز شـدن دورازۀ کمیسـیون های در 7 والیـت 
همـکاری کنند و کمیسـیون شـکایات انتخاباتی بیشـتر 

روی ایـن موضـوع تمرکز داشـته باشـد. 
ایـن درحالی اسـت که کمیسـیون انتخابـات تاهنوز دو 
مرتبـه تقویـم اعـام نتیجۀ ابتدایـی انتخابـات را نقض 
کـرده اسـت و از طـرف هـم، معترضـان در 7 والیـت 

دروازۀ کمیسـیون انتخاباتـی را بسـته اند. 
اخیـراً کمیسـیون انتخابـات گفته اسـت که اگـر دروازۀ 
کمیسـیون انتخابـات در 7 والیـت بـاز نگـردد، تصمم 
نهایـی را بـا در نظـر داشـت، رأی هـای بـاز شـماری 
شـده در سـایر والیت های کشـور روی دسـت خواهد 

گرفت.
یـک روز پیـش از ایـن نشسـت، شـورای نامـزدان نیز 
در خبرنامه یـی برگـزاری آن نمادیـن خوانـده و گفتـه 

بودنـد کـه بُن بسـت انتخاباتـی را حـل نمی کنـد.

نهادهای ناظر:
نشست کمیسیون بی نتیجه بود

در نشست کمیسیون انتخابات چه گذشت؟ روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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گفت وگـوِی مـن بـا شـمس الرحمن خان تندتر شـده می رفت 
کـه متوجـه شـدیم آمرصاحـب سـِر سـرک ایسـتاده و منتظـِر 

ماست.
از موتـر کـه پایین شـدیم، مولوی ظاهر و شـمس الرحمن خان 
شـرایط را عـادی و مناسـب نشـان دادنـد امـا مـن در میـان 
حـرِف آن هـا پریـده گفتـم که سـاحه برای رفتِن شـما بسـیار 
خطرنـاک اسـت و اگـر حتمـی اسـت کـه برویـد، حداقـل 
فرمانـده بصیـر سـالنگی را که مسـوول یـک نیـروی میکانیزه 
اسـت، بخواهیـد و چندیـن ماشـین زرهـی و امنیتـی بایـد بـا 

باشد. شـما 
آمرصاحـب بـه طرف چِپ جـاده حرکت کـرد و گفت همراه 
مـن بیـا. مـن همراهش حرکت کـرده، بـار دیگر تکـرار کردم 
کـه منطقـه در عمق سـه کیلومتری تحت سـیطرۀ طالبـان قرار 
دارد و نبایـد بـه طالبـان اعتماد کرد. سـپس از کشته شـدن امیر 
حبیـب اهلل کلکانـی یـادآوری کـردم که چطـور با عهـد قرآنی 

فریبـش دادند. 
آمرصاحـب بـدون این کـه اعتنایـی بـه گپ هـای مـن نشـان 
دارم.گفـت  بلـی  کـه  گفتـم  داری.  تفنگچـه  پرسـید  بدهـد، 
اضافـی  پرسـید شـاجور  بعـد  بـده.  مـن  بـه  را  تفنگچـه ات 
نـداری. گفتم خیـر. تفنگچه را در پشـت کمربندش گذاشـت 
و بـا قدم هـای تنـد بـه سـوی همراهانـش کـه منتظـر بودنـد 

برگشـت. 
وقتـی نزدیـک موترهـا رسـیدیم، رو بـه طرِف ما کـرده گفت: 
همه گـی این جـا منتظـر باشـید و هیچ کـس همـراه مـا نیایـد. 
سـپس همـراه بـا مولوی ظاهر و شـمس الرحن خـان در همان 

پیکپ سـرخ سـوار شـد و حرکـت کردند.
مـن کـه نگـران بـودم، در موتـر لندکـروز فیـض فوالد سـوار 
شـدم و همـراه بـا حاجـی رسـتم فرمانـده گارد و حاجی عمر 

از محافظانـش بـه دنبـال آن هـا حرکـت کردیم.
تـازه حرکـت کـرده بودیـم کـه دیدم حاجـی اسـد ]منظورش 
اسـداهلل خالـد وزیر دفـاع فعلی اسـت[ هم کنار جاده ایسـتاده 
اسـت، او را هـم بـا خـود گرفتیـم  و خـود را عقـب آن هـا 

رساندیم.
وقتـی موتـر آن ها بـه محل ماقات رسـید، طالبـان آنجا منتظر 
بودنـد. آمرصاحـب از موتر پایین شـد و طالبان از او اسـتقباِل 
تـوام بـا احتـرام کردند. سـپس باالی بـامِ همان خانـۀ کوچک 

رفتند و مذاکرات شـروع شـد.
مدتـی کـه از مذاکـره گذشـت، مـن احسـاس کـردم وضعیت 
اسـد  بـا حاجـی  همـراه  لهـذا  نمی شـود؛  معلـوم  خطرنـاک 
تصمیـم گرفتیـم بـه مرکـز میدان شـهر رفتـه از آن جـا دیـدن 
محـل  از  کیلومتـر  یـک  احتمـاالً  میدان شـهر  مرکـز  کنیـم. 
ماقـات دورتـر بـود، بعـد از چنـد دقیقـه آنجـا رسـیدیم. در 
آنجـا طالبـان مقابـل دروازۀ ورودی مـا را متوقـف کردنـد.

آن هـا از مـا پرسـیدند که شـما کی هسـتید و از کجـا آمده اید. 
وقتـی گفتیـم مـا نفرهـای دولـت هسـتیم و از کابـل آمده ایم، 

مســعود 
و صلح با طالبان

حیـرت زده شـدند. لهـذا ما را اجـازۀ عبـور ندادند و یک 
مولـوی را صـدا کردنـد که گمانـم فرمانده شـان بود.

مولـوی جریـان را پرسـید و مـا برایـش گفتیـم که جهت 
مذاکـره بـا رهبری شـما آمده ایـم و همین حاال احمدشـاه 
مسـعود بـا ماربانـی در حـال مذاکره اند. فرمانـده طالبان 
از  نفـر  یـک  مکـرر  سـوال های  از  بعـد  و  نکـرد  بـاور 
افـرادش را توظیـف کـرد کـه همراه مـا بـرود و ببیند که 

ایـن خبر چقـدر صحـت دارد.
در راه کـه می آمدیـم، همـان طالـب گفـت کـه یکـی از 
آروزهـای مـن ایـن بود کـه یک بار احمدشـاه مسـعود را 
ببینـم و دسـت او را بگیـرم، خـدا کند خبر شـما درسـت 

. شد با
وقتـی آنجـا رسـیدیم، آمرصاحـب را بـه آن طالب نشـان 
دادیـم که بسـیار هیجـان زده شـد. او از رفتن دوبـاره نزد 
فرمانـده اش خـودداری کـرد و گفت مـن تا با احمدشـاه 

مسـعود دسـت ندهم از اینجـا نمی روم.
ایـن بـود خاطـرات فرمانده مسـلم از سـفر آمرصاحب به 
میدان شـهر و ماقـات بـا رهبـران طالبـان به خاطر صلح.

موتـر  در  کـه  کومانـدو  قطعـۀ  فرمانـده  رسـتم  حاجـی 
تعقیبـی همـراه فرمانده مسـلم بوده اسـت، خاطراِت خود 

از ایـن سـفر را چنیـن شـرح می دهـد:
وقتـی بـه محـل ماقات نزدیک شـدیم، موتـر پیش روی 
مـا کـه آمرصاحـب در آن بـود، بـه طـرف راسـت دور 
خـورد. سـرک خامـه و کم عـرض بـود و از میـان یـک 
جـر گذشـته در دامنـۀ کـوه به طـرف یک خانـۀ کوچک 
می رفـت کـه فکر می کنـم قبًا کدام  پوسـته بوده اسـت. 
مـا موتـر آمرصاحـب را تعقیـب می کردیـم تـا این کـه به 

صـد متـری محـل ماقـات رسـید و توقـف کرد.
آمرصاحـب گفـت شـما همین جا بمانیـد و پیشـتر نیایید. 
لهـذا مـن همـراه با سـه نفر مسـلِح دیگـر از موتـر پایین 

شـده، بـا فاصلـۀ چند قـدم از یکدیگـر آنجا ایسـتادیم.
فاصلـۀ مـا بـا محـل ماقـات چیزی حـدود صد متـر بود 
و زمانـی کـه موتـر آمرصاحـب بـه آنجـا رسـید، طالبـان 

بودند. منتظـر 
بعـد از احوال پرسـی و تعـارف، همه گـی بـر روی بـام 
همـان اتـاق رفتنـد و مذاکرات شـروع شـد. فکـر می کنم 
از جانـب طالبـان هفـت یا هشـت نفـر بر روی بـام دیده 
می شـدند. تـا جایـی که بـه یاد مـن مانده اسـت، ماقات 
کمتـر از یـک سـاعت دوام کـرد، زیرا شـام نزدیک شـده 
بـود. بـا ختـم مذاکـره دوبـاره بـه طـرف کابـل حرکـت 

کردیم.
ایـن بود خاطـرات حاجی رسـتم فرمانده قطعـۀ کوماندو 

یـا همان گارد محافظت احمدشـاه مسـعود.

در اینجـا الزم می دانـم بخشـی از خاطراِت خـود را نیز به 
همین ارتبـاط ذکر کنم.

بعـد از دسـتگیری عبدالعلی مزاری توسـط طالبـان و قتل 
فجیعانـۀ او، خـوب بـه یـاد دارم کـه یک بـار آمرصاحـب 
گفـت: »منابـع اطاعاتـی بـه مـن گفتنـد که وقتـی من در 
میدان شـهر بـرای مذاکـره بـا طالبـان رفتـه بـودم، آن هـا 
قصـد داشـتند مرا دسـتگیر کنند امـا ما ربانـی مانع آن ها 

شـده بود«.
در درسـت بـودِن ایـن گفتۀ آمرصاحب، سـند دیگری هم 

در دسـت اسـت که آن را اینجا ذکـر می کنم.
یکـی از افـراد نزدیـک بـه مـا ربانـی کـه از ذکـر نـام 
اصلـی اش  خـودداری می کنـم، دو سـال قبـل مطلبـی را 
به نشـر رسـانده اسـت که بنده عیـن نوشـتۀ او را با کمی 

اصـاح نوشـتاری نقـل می کنـم.
»قهرمان ملی تا آخرین لحظه در کنار مردم ماند

مـن منحیـث شـاهد عینـی در رابطـه بـا رد و تکذیـب 
ادعـای غیرمنصفانۀ بعضـی متعصبین، حکایت چشـم دید 
خـود در رابطه بـا عدم خودخواهی، نژادپرسـی و تعصب 
می سـازم  شـریک  دوسـتان  شـما  بـا  را  ملـی  قهرمـان 
همدلـی،  خودگـذری،  بـر  اسـت  روشـنی  ثبـوت  کـه 

او. وطن دوسـتی  و  اسام پرسـتی 
وقتـی کاروان طالبـان تحـت قیـادت مجاهـد سـابقه دار و 
شناخته شـده، مـا محمد ربانی مشـهور بـه حاجی معاون 
بـه مرکـز والیـت میـدان وردگ رسـید، من که بـا حاجی 
معـاون  دوسـت و همـکار نزدیـک بـودم نیـز حضـور 

داشتم.
پیـش از جنـگ بـا طـرف مجاهدیـن کابـل )منظـورش 
نیروهـای دولـت اسـتاد ربانـی اسـت( مامحمـد ربانـی 
از مرکـز میدان شـهر بـه اسـتقامت کابـل نزدیـک بـه خط 
جنـگ بـه یـک قـرارگاه کـه دارای دو اتاق بـود، رفت که 
در ایـن  وقـت ناگهان احمدشـاه مسـعود تشـریف آورد.
مـن در ایـن هنـگام از نزدیـک ناظـر حـرکات غیرمنظـم 
و ناهماهنـگ طالبـان در میدان شـهر شـدم؛ لهـذا بـه مـا 
محمـد ربانـی گفتـم که آمدن احمدشـاه مسـعود در اینجا 
بسـیار خطرنـاک اسـت. مـا ربانـی بـه مـن گفـت خـدا 
مهربـان اسـت، بایـد مشـکل از طریـق مذاکـره و مفاهمه 
حل شـود. سـپس جلسـۀ آن ها بر سـر بـام همان قـرارگاه 

شد. شـروع 
 در ایـن هنـگام مـا محمـد ربانـی تلیفون سـتایِت خود را 
بـه مـن داد و گفـت تلیفـون را خاموش کن و بـه هیچ کس 
اجـازه ندهیـد بـه محل جلسـه نزدیک شـود. مـن تلیفون را 
خامـوش کـردم و جلسـۀ خصوصی بیـن دو قائد آغاز شـد. 
 چنـد دقیقـه از شـروع مجلـس نگذشـته بـود کـه یکـی از 
قوماندان هـای میدان شـهر کـه یـک جاسـوس معلوم الحـال 
اسـتخبارات پاکسـتان بـود، بـه عجلـه و وحشـت زده آمـده 
خطـاب بـه مـن گفت که یـک کار عاجـل با حاجـی معاون 

صاحـب دارم، یـک دقیقـه بـرای مـن وقـت بگیرید.
 مـن موضـوع را بـا حاجـی معـاون صاحـب گفتـم، حاجی 
معاون صاحب از نزد احمدشـاه مسـعود برخاست و نزدیک 
همیـن قومانـدان آمـد. قومانـدان برایـش گفت کـه این یک 
فرصـِت خـوب و مناسـب اسـت کـه احمدشـاه مسـعود را 
در این جـا دسـتگیر نماییـم، بـا اجـرای این کار دیگر کسـی 

تـاب مقاومـت در برابر طالبـان را نخواهد داشـت. 
مـا محمـد ربانی در جـواب آن جاسـوس پاکسـتان گفت: 
مـا منافـق نیسـتیم، مسـلمان هسـتیم. ایـن کار یک مسـلمان 
نیسـت کـه یـک بـرادر مجاهـد و مسـلماِن خـود را دعوت 
کنـد و همراهـش فریـب کاری کنـد. بـه هیـچ صـورت این 
کار را نمی کنـم. مـا محمـد ربانـی ایـن را گفـت و دوبـاره 
بـه طـرف قهرمـان ملی رفـت و جاسـوس که مأیوس شـده 

برگشـت. بود 
مذاکـرات دو قائـد بـه پایان رسـید و مـا محمـد ربانی مرا 
فهمانـد کـه موتر احمدشـاه مسـعود را تـا خروج از سـاحۀ 
طالبـان همراهـی و تعقیـب کنـم تا کـدام خطـری متوجه او 

نشـود و مـن دسـتور را همان طـور اجـرا کردم. 
وقتـی برگشـتم، بـه مجـردی کـه تلیفـون را روشـن کـردم 
زنـگ آمـد. طـرف مقابـل بـدون سـام گفتـن پرسـید کـه 
حاجـی معـاون کجاسـت و من گوشـی را به حاجـی معاون 
صاحـب دادم. مـن ندانسـتم کـه طـرف مقابـل بـا او چـه 
گفـت، امـا بعـد از صحبت تلیفونـی حاجی معـاون صاحب 

بسـیار متأثر و پریشـان شـد.
نیم سـاعت بعـد برایـم گفـت کـه موتـر را آمـاده کـن کـه 
کندهـار می رویـم. همـان بـود کـه از طریـق زمین به سـوی 
کندهـار حرکـت کردیـم و شـب را در یکـی از هوتل هـای 

مسـیر راه سـپری کردیـم.
وقتـی بـه کندهـار رسـیدیم، مسـتقیمًا بـه اقامتـگاه ماعمـر 
رفتیـم، بـه مجـردی که چشـم ماعمر بـه ما محمـد ربانی 
افتـاد، برایـش گفـت مسـعود چـه مقدار پـول برایـت وعده 

؟   کرد
اهلل  بـه  حقیقـت  گفـت:  جـواب  در  ربانـی  محمـد  مـا 
جل جالـه معلـوم اسـت. ماعمـر بـه مـا محمـد ربانـی 
دسـتور داد کـه موتـر، تیلفون و تمام اشـیای تحریـک را که 
نـزدت موجود اسـت تسـلیم کـن، دیگـر در تحریـک برای 

نیسـت.  جایی  تـو 
مـا محمـد ربانـی دسـتور را اجرا کـرد و در خانه نشسـت 
تـا وقتی کـه مجاهدین کابل تـرک را کردند. بعـد از آن یک 
شـب ماعمـر بـه خانـۀ ماربانـی رفتـه، بعـد از مذاکـرات 
طوالنـی او را مجبـور بـه قبـول نمـودن سرپرسـتی شـورای 

طالبـان در کابـل نمود.
از مذاکـرات مـا محمـد ربانـی و احمدشـاه مسـعود برایـم 
ثابـت شـد کـه قهرمـان ملـی، شـخصیت برازنـدۀ کشـور، 
هیـچ  بـود.  همه پذیـر  و  دیگـران  بـا  همـدل  خودگـذر، 
زنده گـی شـخصی و  در  نژادپرسـتی  و  نـوع خودخواهـی 

مبارزاتـی اش دیـده نشـده اسـت.
مولوی حزب اهلل«

صالح محمد ریگستانی
بخش سـوم
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»خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید«
زیبایـی  ترجیع بنـد  مطلـِع  مصـرع  ایـن 
اسـت از میـرزا حبیـب اهلل قاآنـی، شـاعر 
عصـر قاجـاری ایـران. اسـتاد سـرآهنگ 
زیباتریـن ابیاِت ایـن ترجیع بنـد را برای 
غـزل زیبایـی انتخـاب کـرده اسـت کـه 
بـدون شـک دوسـتاِن دوسـتدار شـعر و 

موسـیقی، آن غـزل را شـنیده اند.
ایـن ترجیع بنـد دارای پنـج بند می باشـد 
که در مدح شـاهزاده اردشـیرمیرزا پسـر 
قاجـار  فتحعلی شـاه  پسـر  عباس میـرزا 

سـروده شـده است.
دارای  کـه  شـعر  ایـن  بنـد  نخسـتین 
پانـزده بیـت اسـت، ابیـات زیبایـی دارد 
کـه شـاعر در آن صنعـِت اغـراق را بـه 
کمـال رسـانیده اسـت. در دو بیـت اول 
ایـن ترجیع بنـد، مـا بـا میخـوارۀ قهاری 
مواجـه هسـتیم کـه خمـارش به دو سـه 

می گویـد: و  نمی شـکند  مـی  مینـای 
مینا به کار ناید، کشتی کنید پر

کشتی کفاف ندهد، دریا بیاورید
طـرف بـا این که دریانـوش اسـت، اما تا 
اینجای شـعر انسـاِن خـوب و بی غرضی 
اسـت. اما در ابیات بعـدی آرام آرام وارد 
چپاول گـری  و  خشـونت  از  حالتـی 
می شـود کـه بـه سـهولت می تـوان او را 
یکـی از ناقضیـِن حقوق بشـر در عرصۀ 
تخیــل قلمداد کـرد، آنجا کـه می گوید:

از ملک ری به ساحت یغما سپه کشید
هرجا پری رخیست به یغما بیاورید

وز روم هرکجا بچه ترسای مهوشست
ور خود بود کشیش کلیسا بیاورید

ری شهری سـت در ایران و یغما در کنار 
این کـه به معنـای تاراج و چپاول اسـت، 
نـام شـهری بوده اسـت در ترکسـتان که 
گفتـه می شـود زنـان زیبا داشـته اسـت. 
جنـاب قاآنـی دسـتور می فرماینـد که از 
ری تـا شـهر یغمـا هـر جـا پری رخـی 
دیدیـد، آن هـا را بدزدیـد و بـه نـزد من 
بیاوریـد. البتـه بـه ایـن اکتفـا نمی کند و 
دسـتور می دهـد که تمـام پسـرهای زیبا 
را از سـرزمین روم حتـا اگـر کشـیش و 
راهـب و تارک دنیا هم باشـند، دسـتگیر 
نماییـد و بـه نـزد مـن بیاوریـد. حتمـًا 

کـه  هسـتند  متوجـه  محتـرم  دوسـتان 
شـهر  اینجـا  در  روم  از  شـاعر  مقصـد 
روم پایتخـت ایتالیـا نیسـت، بلکه منظور 
همـان قلمروی اسـت که حداقل شـامل 
ترکیـۀ امـروزی، تمـام آسـیای صغیـر و 
ایتالیـا می گـردد. هـدف مـا از بیـان این 
نکتـه ایـن بـود کـه احتمـاالً در عصـر 
شـاعر )قـرن ۱9( صدهـا هزار پسـر زیبا 
در آن قلمـرو وسـیع می زیسـته اسـت. 

تـا مـن بـه یـاد چشـم نکویـان خـورم 
شـراب

یک جویبار نرگس شهال بیاورید
چندهـزار چشـم را بایـد از حدقه بیرون 
کشـید تـا از آن »یـک جویبـار نرگـس 
شـها« آمـاده کـرد. تـازه هـر چشـمی 
را هـم نمی تـوان از حدقـه درآورد، آن 
چشـم باید نرگس شـها باشـد تا بشـود 

از آن جویبـار نرگـس شـها سـاخت.
گیرید گوش زهره و او را کشان کشان

از آسمان به ساحت غبرا بیاورید
زهـره یا همـان ونـوس در اسـاطیر روم 
الهۀ عشـق اسـت، هیچ شـاعری در تمام 
رفتـار  این گونـه  دسـتور  تاریـخ  طـول 
نـداده  الهـۀ عشـق  بـا  را  خشـونت آمیز 

. ست ا
و امـا قاآنـی بـه کشـیدن گـوش زهـره 
قانـع نمی شـود و هماننـد زن آن پیرمـرد 
ماهی گیـر کـه ماهـی طایـی جادویـی 
را شـکار نمـوده بـود، دامنـۀ حـرص و 
ناسـوت  عالـم  از  را  خویـش  شـهوِت 
فراتـر بـرده، دسـاتیری در مـورد خوبان 

می فرمایـد: صـادر  ملکـوت  عالـِم 
تابید زلف حوری و او را دوان دوان
سوی من از بهشت به دنیـا بیاورید

زلـف حور را بتابانیـد، بعد دوان دوان او 
را از بهشـت بـه دنیـا به نزد مـن بیاورید 

که... 
تا من کنم ثنای خداوند خود رقم

کلک و مداد و کاغذ و انشا بیاورید
اول به جای صفحه ز بال فرشتگان
پری سه چار دلکش و زیبا بیاورید

ایـن ابیـات اوج مهربانـِی شـاعر انـد که 
بـرای مـدح و ثنـای ممـدوِح خـود فقط 
کلـک و مـداد و کاغذ می خواهـد و تنها 

خواهشـش ایـن اسـت که بـرای صفحۀ 
کاغـذ سـه چار تا پـِر فرشـتگان را بکنید 
و بیاوریـد کـه البتـه همه می دانیـم عیبی 
نـدارد، چـون از سـت دادن سـه چـار تا 
پـر بـرای یـک فرشـته بسـیار بـا اهمیت 

 . نیست
و اما دو بیت بعدی:

بـه  قلـم  نایـد  غلمـان  سـاق  دو  از  ور 
دسـت

از ساعدین آن بت ترسا بیاورید
دسـتور  خوانده ایـد؛  درسـت  بلـی 
غلمـان  سـاق  دو  از  کـه  اسـت  همیـن 
)آن پسـربچه های زیبـای بهشـتی( و یـا 
»سـاعدین آن بـت ترسـا« کـه بی شـک 
بـه زیبـاروی زمینـی اشـاره دارد، قلـم 
بسـازید و آن را بیاوریـد تـا مـن بـا آن 
حـاال  بنویسـم.  را  اردشـیرمیرزا  مـدح 
بایـد کسـی باشـد کـه دو سـاق غلمـان 
یـا هـر دو سـاعد آن بـت ترسـا را قطع 
نماید، سـپس آن را از گوشـت و پوست 
بسـازد،  سـتره  اینهـا  امثـاِل  و  خـون  و 
بعـد آن را هماننـد قلـم نـی بتراشـد و 
بیـاورد بـه نـزد محتـرم قاآنـی، تـا با آن 
مـدح ممـدوِح خـود را بنویسـد. و امـا 
کار هنـوز باقـی اسـت؛ بـا آن کـه اینـک 
قلمـی خوش تـراش از دو سـاق غلمـان 
یـا »سـاعدین آن بـت ترسـا« داریـم، اما 
آن  بـا  کـه  نـدارد  رنـگ وجـود  هنـوز 
بتـوان نوشـت. رنـگ را از کجا به دسـت 
بیاوریـم؟... قاآنـی فکـر این یکـی را نیز 

نمـوده اسـت:
پس جای دوده، مردمک دیده گان حور

سایید و هرسه چیز به یکجا بیاورید
بـه جـای دوده کـه از آن رنـگ بـرای 
می شـود،  سـاخته  نقاشـی  یـا  نوشـتن 
مردمـک چشـِم حـور را که معـروف به 
سـیاهی اسـت، نخسـت از چشـم حـور 
خشـک  را  آن  سـپس  نماییـد،  بیـرون 
را  آن  شـدن،  خشـک  از  پـس  کنیـد، 

بیاوریـد: بسـایید و بـرای مـن 
تا بر پر فرشته ز آن حبر و آن قلم
در مدح اردشیر کنم چامه یی رقم!

کاوه آهنـگر

 شما را تا به چند آخر
 نشستن روز و شب اندوه و غم خوردن
 شما را تا به كی بايد
 در اين ظلمت سرا عمری به سر بردن
 بپـا خيزيد
 كِف دستان تان را قبضۀ شمشير می بايد
 كمانداران تان را در كمان ها تير می بايد
 شما را عزمی اكنون راسخ و پيگير می بايد
 شما را اين زمان بايد
 دلی آگاه
 همه با همدگر همراه
نترسيدن ز جاِن خويش
روان گشتن به سوی دشمِن بدكيش
 نهادن رو به سوی اين دژديواِن جان آزار
 شكستن شيشۀ نيرنگ
 بريدن رشتۀ تزوير
 دريدن پردۀ پندار
 اگر مردانه روی آريد و برداريد
 از روی زمين از دشمنان آثار
 شود بی شك
تن و جان تان ز بنِد بنده گی آزاد
 دل ها شاد 
 تن از سسـتی رها سازيد
 روان ها را به مهر اورمزدا آشنا سازيد
از آِن ماست آزادی
 !كه می گويد قضای آسمان اين است و ديگرگون نخواهد شد؟
قضای آسمانی نيست
 اگر مردانه برخيزيد
و با ديو ستم جانانه بستيزيد
ستمگر خوار و بی مقدار
 به پيش عزِم مردان و دليران
چون نخواهد شد؟

دق
صـ

د م
می

ح
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و  برنـده  کشـور،  بحرانـی  شـرایط 
بازنده یـی نـدارد، یـا همـه برنـده انـد و 
یـا همه بازنـده؛ حکومـت داری پنج سـال 
باشـد. عبرت انگیـز  همـه  بـرای  اخیـر 

از درون یـک چنیـن انتخابـات جنجـال 
مشـارکت  رقـم  پایین تریـن  بـا  برانگیـز 
مـردم و بلندتریـن میزان تقلبات سـازمان 
یافتـه، انتظـار یـک برنـدۀ واقعـی، ایجـاد 
یـک حکومـت مشـروع، با قاعـده و قابل 
قبـول همـه طرف هـا بیـش از ایـن شـاید 

نباشـد. بیش  توهمـی 
کـه  باورنـد  ایـن  بـه  جمعـی  هنـوز  تـا 
انتخابـات فقـط یـک برنـده دارد کـه آن 
را کمیسـیون بـه اصطـاح مسـتقل اعام 
می نمایـد و دیگـران بایـد تمکیـن کننـد.
سـامانه های  همـه  دیگـر  جمعـی 
انتخابـات را از بیـخ  و بـن مـردود و یـا 
ملغـا می شـمارند و طـرف دار ایجـاد یک 
حکومـت موقـت انـد. دو رویکـرد کامًا 

هـم. معکـوس  و  متفـاوت 

راه معتـدل، نزدیکتـر و گزینـۀ مطلوب تـر 
»حکومـت  ایجـاد  روی  توافـق 
مشـارکت ملی انتخابـات محور« می باشـد 
از  تفاهمـی،  دموکراسـی  مبنـای  بـر  تـا 
یک سـو مردم سـاالری و انتخابـات زنـده 
یک چنیـن  در  هـم  سـویی  از  و  بماننـد 
 اوضـاع آشـفتۀ کشـور، حکومـت فراگیـر 

آیـد. بهمیـان  پاسـخ گو  زعامـت  و 
شـرایط  در  کـه  گفته ایـم  همـواره  مـا 
بحرانـی افغانسـتان برنـده و بازندۀ وجود 
نخواهـد داشـت، کمـا اینکه یا افغانسـتان 
برنـده اسـت و یـا همـه بازنـده خواهیـم 

. د بو
دموکراسـی،  نظام سـازی،  تـداوم  بـه  مـا 
انتخابـات و حفـظ دسـت آوردهای مثبت 
نـوزده سـال در کشـور پابنـد می باشـیم. 
هـر نـوع انقطـاع، گسسـت، از سـرگیری 
نظـام  از صفـر شـروع کـردن  دوبـاره و 
صـاح  و  خیـر  بـه  را  دولت سـازی  و 

نمی دانیـم. افغانسـتان 

هرچنـد طـی مـدت یک سـال هیـچ یـک 
نامـزدان  شـورای  پیمانـۀ  بـه  نیرویـی 
و  تخلفـات  برابـر  در  ریاسـت جمهوری 
مداومـت  حکومـت  انتخاباتـی  تقلبـات 
نکـرده اسـت و همین گونـه اسـتوار باقی 
خواهیـم مانـد. روی هم رفتـه بـرای مهـار 
منطقـی،  و  راه میانـه  انتخاباتـی  بحـران 
تفاهم روی تشـکیل »حکومت مشـارکت 
از  کـه  می باشـد  انتخابات محـور«  ملـی 
طریـق یـک میکانیسـم مشـترک توافقـی 
همـه تکت هـای انتخاباتـی آغـاز گـردد.
می توانـد   ۱+۵۰ شـفاف  آرای  برنـدۀ 
مسوول تشـکیل حکومت مشـارکت ملی 
شـود. امـا اشـتراک  پاییـن مـردم، تقلبات 
سیسـتماتیک میلیونی، کارکـرد و موقعیت 
موقـف  کمیسـیون،  برانگیـز  بحـث 
مهم تـر  از همـه  و  انتخاباتـی  تکت هـای 
برداشـت عمومـی مـردم از یـک چنیـن 
انتخابـات بحـران زا احتمـال ایـن براینـد 
اینکـه  کمـا  اسـت،  سـاخته  ضعیـف  را 

بسـیاری از تکت هـا موضـع کمیسـیون و 
نتایـج برآمـده از کار آن را یک سـره بـه 

تیـم حکومتـی می بیننـد. نفـع 
باشـد  ایـن  شـاید  عملی تـر  میکانیسـم 
کـه برنـدۀ بیشـترین رأی نسـبی شـفاف 
مشـورت  یـا  تصمیم گیـری  محـور  در 
سـایر تکت هـای انتخاباتـی بتوانـد مأمور 
ایجـاد حکومـت مشـارکت ملی متشـکل 
نظامـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  نخبـگان  از 
و سـایر نخبه هـای فرهیختـه در مسـایل 

متنـوع کشـوری گـردد.
بـا  کـه  دیگـری  معقـول  میکانیسـم  هـر 
اتفـاق تکت هـای انتخاباتـی باشـد، مـا را 
بـه هـدف مهار بحـران و ایجـاد حکومت 
مشـارکت ملـی نزدیکتـر نمایـد به سـود 

کشـور و مـردم می باشـد.
همـه  توافـق  بـدون  کـه  می دانیـم  همـه 
یک جانبـۀ  اعـام  انتخاباتـی،  تکت هـای 
نتایـج جنجـال بـر انگیز انتخابات توسـط 
کمیسـیونی کـه دیگـر نمی توانـد مسـتقل 

باشـد، بـه عنـوان یـک بحـران مضاعف، 
کشـور را از جایـگاه ثبات نسـبی موجود 
نیـز پاییـن خواهـد کشـید. امـا بهخاطـر 
داشـته باشـیم کـه ادامۀ و ضعیـت موجود 
کـه  می شـود  وخیـم  وقفـۀ  باعـث  نیـز 
افغانسـتان  کمیـن  در  همیشـه  دشـمنان 
انتخاباتـی،  بحـران  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
وضعیـت کشـور را از ایـن هـم که اسـت 

بدتـر خواهنـد سـاخت.
هیـچ یکـی نمی توانـد بـه تنهایـی خـود 
را یک جانبـه ذی حـق بدانـد، بهخصوص 
اخیـر  پنج سـال  حکومـت داری  اینکـه 
بهتـر  باشـد.  شـده  عبـرت  همـه  بـرای 
اسـت همـه تکت هـای انتخاباتـی در این 
مرحلۀ حسـاس افغانسـتان مجدانه تاش 
حکومـت  ایجـاد  زمینه هـای  تـا  نماینـد 
مشـارکت ملـی از کدرهای پـاک، صادق، 
کارا، وطندوسـت، دلسـوز و خدمت گزار 

کشـور آمـاده گـردد.

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

یا همه 
برنده اند 

یا همه 
بازنده!

فساد در عقد قراردادهای...
مراحـل  بایـد  و  دارنـد  شـکایت  شـده اند،  زده  کنـار 
تدارکاتـی ایـن مارکیـت از سـوی وزارت مالیـه از سـر 

گرفتـه شـود.
در مکتـوب وزارت دولـت در امـور پارلمانـی کـه بـه 
ریاسـت عمومـی امـاک وزارت مالیـه نیز ارسـال شـده 
اسـت، آمـده کـه وزارت مالیـه مکلـف اسـت »مارکیـت 
مسـئوالن  و  گذاشـته  مزایـده  بـه  بـاره  دو  را  برکـت« 
شـرکت های تجارتـی معتـرض نیز بایـد در این پروسـه 

کنند. شـرکت 
قـرارداد  کـه  می دهـد  نشـان  مـدارک  ایـن  هم چنـان 
در گسـترۀ ۵۱۵  تجارتـی  مارکیـت  منـزل  دو  احـداث 
مترمربـع زمین مقابل سـاختمان ۱4 طبقۀ سـینمای پامیر، 
دو دکان بـه مسـاحت 4۰ مترمربع در جـادۀ میوند ماهانه 
37۲9۶ افغانـی، یـک دواخانـه بـه مسـاحت 49 مترمربع 
در جـادۀ میونـد ماهانـه 37۲97 افغانـی و یـک دکان بـه 
مسـاحت 7۵.۵۲ مترمربـع در جادۀ میونـد ماهانه 37۲9۶ 
افغانـی، دو دکان در منـزل تحتانی سـاختمان ۱4 طبقه یی 
سـینمای پامیـر ماهانـه 3۵4۶۲3 افغانـی، یـک اپارتمـان 
بـه مسـاحت 3۵۶.۵8 مترمربـع در جـادۀ میونـد ماهانـه 
 ۶۲.۰3۵ مسـاحت  بـه  دواخانـه  یـک  افغانـی،   ۵3۵3۱
مترمربـع در چهارراهی انصـاری ماهانـه ۵۲۲78 افغانی، 
ماهانـه  عمومـی  پل بـاغ  در  رخت فروشـی  دکان  سـه 
پُـل  نزدیکـی  در  زمیـن  جریـب   ۱8 افغانـی،   8۰۵8۶
مکروریـان کهنـه جریـب ۲۰۰۰۰ افغانـی، یـک هنگر به 
مسـاحت ۲۱۶۶ مترمربـع داخل نسـاجی بگرامـی ماهانه 
مبلـغ 4۶3۲۵ افغانـی، یـک هنگـر بـه مسـاحت 4۵۱۰ 
مترمربـع در بگرامـی ماهانـه مبلـغ 8۲۲4۰ افغانـی، یـک 
سـرای بـه مسـاحت 3۲۵۲.9 مترمربـع در نزدیکـی برج 
شـهرآرا ماهانـه ۲۵878 افغانـی بـدون مراحـل قانونی و 

طـی مراحـل تدارکاتـی و چنـد برابـر ارزان تـر از قیمت 
اصلـی، قرارداد شـده اسـت.

سهل انگاری در بازگرداندن زمین های غصب شده
در  دولتـی  زمیـن  جریـب  صدهـا  مـدارک،  بنیـاد  بـر 
والیت هـای کابـل، فاریـاب، بلخ، هـرات، پـروان، کندز، 
بدخشـان، پکتیـا، نیمـروز و جوزجـان نزد غاصبـان قرار 
دارد و تاکنون مسـئوالن ریاسـت عمومـی اماک وزارت 

مالیـه در ایـن بـاره اقدامـی نکرده انـد.
بـه نقـل از مـدارک، حـدود ۱4۲ جریـب زمیـن و یـک 
قطعـه زمینـی کـه جزئیـات آن ذکـر نشـده اسـت، واقع 
چمـن حضـوری کابل، یـک چاه عمیـق در پروان سـوم 
کابـل، ۵ دکان در ناحیـه اول کابل، یک پمپ استیشـن در 
والیـت کنـر، ۵ شـماره جایداد در هرات، یک سـاختمان 
دولتـی در هـرات، ۵ دکان در هـرات و ۶ اتاق در والیت 
پـروان، یـک سـاختمان دولتـی در فاریاب، یـک حویلی 
دولتـی در بلـخ و یـک ُهتـل در هـرات از سـوی افراد و 
اشـخاصی غصب شـده اسـت کـه اطاعاتـی از آن ها در 

دسـت نیست.
پی گیـری  عـدم  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  پـای 
درسـت و دوامـدار مسـئوالن از طریـق مراجـع امنیتـی، 
ریاسـت قضایـای دولـت و دادگاه سـبب کسـر عوایـد 

دولتـی شـده اسـت.
چشم پوشی از فساد میلیونی

برخـی دیگـر از مـدارک نشـان می دهـد که شـرکت های 
ریگ ریشـن  قـراردادی  روشـن،  ام تـی ان،  مخابراتـی 
دکان داران  نـام رحمـت اهلل و  بـه  پُل چرخـی، شـخصی 
ولسـوالی سـروبی کـه تعدادشـان بـه ده ها تن می رسـد، 
بدهـی  افغانـی  میلیون هـا  کرایـه،  نپرداختـن  دلیـل  بـه 

رند. دا
شـخصی به نـام رحمت اهلل، فرزند سـلیمان کـه در صدر 
فهرسـت قـرار دارد مبلـغ ۲88۵۱38 افغانـی، دکان داران 

افغانـی،  میلیـون   ۱۵ حـدود  کابـل  سـروبی  ولسـوالی 
شـرکت مخابراتی ام  تـی ان 4۱۶۶8۱8 افغانـی، دالورخان 
و  افغانـی   7۶۰4۱3 پُل چرخـی  ریگریشـن  قـراردادی 
شـرکت مخابراتـی روشـن ۶۰4978 افغانـی باقـی داری 
در  نکرده انـد.  تصفیـه  را  حساب های شـان  کـه  دارنـد 
بـازرس  هیـأت  دیـدگاه  کـه  مـدارک  ایـن  از  بخشـی 
عـدم  و  وظیفه یـی  غفلـت  کـه  می دهـد  نشـان  آمـده، 
مسـئولیت پذیری در مـورد باقـی داری و عـدم پرداخـت 
کرایـه و هم چنـان عـدم فسـخ قـرارداد بـا قراردادی هـا 

سـبب کسـر عوایـد دولتـی شـده اسـت.
ریاسـت بررسـی داخلـی وزارت مالیه پس از بررسـی  با 
انتقـاد از کار ادارۀ عالـی تفتیـش کـه مسـئولیت بررسـی  
و نظـارت را دارد، نوشـته اسـت کـه مأمـوران ایـن اداره 
ناروشـن  دالیلـی  بنابـر  بررسی های شـان  جریـان  در 
از تمـام ایـن اقدامـات غیرقانونـی آقـای محمدظریـف 
علـم اسـتانکزی، رئیـس عمومـی امـاک، عبـداهلل مدیر 
قبلـی مدیریت قراردادها، سـید مسـیح اهلل آمـر قراردادها، 
روح اهلل حق دوسـت، رئیس ثبـت و تصفیۀ اماک دولتی، 
عبدالقیـوم شـمس رئیـس امـاک والیتـی و محمدآجان 
سـربلند رئیـس بهره بـرداری چشم پوشـی کـرده اسـت.

ریاسـت تفتیـش داخلـی وزارت مالیـه در پایـان گزارش 
خـود نگاشـته اسـت کـه ایـن موضـوع بـرای بررسـی 
هرچـه بیشـتر بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی فرسـتاده 

می شـود.
مکتـوب ریاسـت تحریرات و داراالنشـای دادسـتانی کل 
کـه در دسـترس سـام وطندار قـرار گرفتـه اسـت نیـز 
نشـان می دهـد کـه نورهـادی هـادی، رئیـس تحریـرات 
معاونیـت  بـه  را  پرونـده  کل  دادسـتانی  داراالنشـای  و 
دادسـتانی کل در امـور مبـارزه بـا جرایـم فسـاد اداری 
فرسـتاده و از آن خواسـته اسـت کـه در پرتـو قانـون 

اجـراأت کنـد.

جمشـید رسـولی، سـخنگوی دادسـتانی کل کشـور نیـز 
می گویـد، اخیـرأ پرونده یـی از سـوی وزارت مالیـه در 
رابطـه بـه فسـاد و اقدامـات کارمنـدان ریاسـت عمومی 
امـاک دولتـی به دادسـتانی کل رسـیده اسـت. بـه گفتۀ 
آقای رسـولی، پرونـدۀ کارمندان ریاسـت عمومی اماک 
دولتـی به دادسـتانی مبارزه با فسـاد اداری سـپرده شـده 
و ایـن اداره پـس از بررسـی  مـدارک، تصمیـم می گیـرد 
کـه دادسـتانی روی آن کار کنـد یـا به مرجـع مربوطۀ آن 

برای تحقیق بیشـتر فرسـتاده شـود.
خواسـتیم در رابطـۀ این اتهام ها دیدگاه کارمندان پیشـین 
ریاسـت عمومـی امـاک دولتـی بـه ویـژه محمدظریف 

علم اسـتانکزی را داشـته باشـیم، اما موفق نشـدیم.
امـا ادارۀ عالـی بررسـی می گویـد، محمدظریـف علـم 
اسـتانکزی بـر بنیـاد حکـم رئیـس جمهـور غنی بـه این 
اداره معرفـی شـده و هم اکنـون بـه صفـت سرپرسـت 
اداره هـای بودجه یـی مرکـزی ایـن اداره ایفـای وظیفـه 

می کنـد.
فاضـل آرام، مسـئول مطبوعاتـی ادارۀ عالـی بررسـی بـه 
ایـن  تمـام  اسـتانکزی  آقـای  می گویـد،  سـام وطندار 
مـوارد را رد می کنـد و می گویـد، در صورتـی کـه چنین 
اتهام هایـی حقیقـت داشـته باشـد، باید از طریـق مراجع 

قانونـی پی گیـری شـود.
ریاسـت عمومـی امـاک دولتـی تـا اواخـر سـال ۱397 
ایـن  و  می شـد  مالیـه  وزارت  مربـوط  خورشـیدی 
پرونـدۀ فسـاد از آن زمـان به جـا مانده اسـت، امـا اکنون 
ایـن ریاسـت از بدنـۀ وزارت جـدا شـده و بـا وزارت 
شهرسـازی و اراضی ملحق شـده اسـت. قابـل یادآوری 
اسـت کـه ماجـرای فسـاد در ریاسـت عمومـی امـاک 
زمانـی آغـاز شـده اسـت کـه ایـن ریاسـت زیـر چتـر 

وزارت مالیـه قـرار داشـت.
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اینجـا می بنیـم کـه بحـث مسـوولیت و اختیـار بـا هـم 
از  حـوا  و  آدم  وقتـی  همچنـان  و  می خـورد  پیونـد 
بهشـت بیـرون کـرده می شـود، می گوینـد: »َقـااَل َربَّنَـا 
ْم تَْغفِـْر لَنَـا َوتَْرَحْمنَـا لَنَُکونَـنَّ مَِن  َظَلْمنَـا أَنُفَسـنَا َوإِن لَـّ
الَْخاِسـِریَن« )األعراف: ۲3( ترجمـه: گفتند: »پروردگارا! 
مـا به خویشـتن سـتم کردیـم! و اگر ما را نبخشـی و بر 
مـا رحـم نکنـی، از زیانـکاران خواهیم بـود!«. معنایش 
اینسـت کـه پذیرفتـن بـار مسـوولیت و گناه بـر فرِض 
اصـل اختیـار اسـتوار اسـت. از اینجـا، هـم خـدا و هم 
آدم و هم شـیطان انسـان را مسـوول اعمال و رفتارهای 
خـودش می دانـد. بنابرایـن، اگـر مـا انحطـاط فرهنگی 
خودمـان را محصـول مداخـات خارجـی و عوامـل 
سـازگارِی  قرآنـی  منطـق  بـا  ایـن  بدانیـم،  خارجـی  
می شـود  منطقی تـر  رویکـرد  یـک  بـا  نـدارد.  الزم 
مدعـی شـد کـه انحطـاط در جوامـع اسـامی منبعـث 
از ارادۀ خـود مسـلمانان بود/اسـت و عوامـل درونـی 
و بومـی انحطـاط فرهنگـی در جوامـع اسـامی نقـش 

تعیین کننـده داشـته اند و حتـا زمینـۀ مداخلـه و زمینـۀ 
آسـیب پذیری های اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی را در 

جوامـع اسـامی فراهـم آورده اسـت. 
بنابرایـن، ذهـن من این سـت کـه باشـیوه های فرافکنی، 
یعنـی شـیوه یی کـه مـا در روا   ن شناسـی زیـر عنـوان 
فرافکنـی  بـه  آن  از  و  می شناسـیم   »Projection«
ترجمـه کرده انـد، مـا هیچ گاهـی بـه یـک توضیـح و 
تبیین الزم از مسـألۀ انحطاط در جوامع اسـامی دسـت 
پیـدا نمی کنیم. اگر دیگران را مسـوول سرنوشـت خود 
بدانیـم، دیگـر بـرای تغییـر سرنوشـت مـا چـه تغییری 
بایـد انجـام بدهیـم؟ منطـق نـدارد که وقتی سرنوشـت 
مـا را دیگـران تعییـن می کننـد، باز مـا بیاییـم در رابطه 
بـه سرنوشـت خودمـان تصمیـم بگیریم. در ایـن حال، 
 )Determinism( دیترمینیسـم  نـوع  یـک  کـه  مـا 
جبرگرایـی  یک نـوع  دچـار  پذیرفته ایـم،  پیـش  از  را 
واقـع  در  کـه  جبرگرایی یـی  می شـویم؛  وحشـت ناک 
می کنـد.  تعییـن  را  مـا  سرنوشـت  و  وضعیـت  تمـام 
فاقـد  اختبـار و  فاقـد  آدم هـای  مـا  بنابرایـن  دیـدگاه، 
ایـن دیـدگاه  ابزارایـم.  مسـوولیت و چیـزی در حـد 
چنانکـه گفتیـم، نـه از منظر تاریخی پشـتیبانی می شـود 
و نـه از منظـر دینـی قابـل توجیـه اسـت و نـه هـم بـا 
منطـق سـالم انسـانی سـازگار می افتـد. کسـانی که فکر 
می کننـد تمـام مسـایل در جوامع جهان سـوم محصول 
دسـت مداخـات خارجـی  اسـت. ایـن، یک نوع شـانه 

خالـی کـردن اسـت از بـار مسـوولیتی کـه بـر دوش 
دارنـد. بنابرایـن، عوامل داخلی و بومـی و درونی نقش 
عوامـل  علی رغـم  و  دارنـد  انحطـاط  در  تعیین کننـده 
داخلـی، هیچ گاهـی مداخـات خارجـی وجنگ هـا و 
مناسـبات اسـتعماری را نمی شـود در رقم زدن انحطاط 
جوامـع اسـامی نادیده گرفـت، یعنی اینها نیـز از زمرۀ 

عوامـل  انـد، امـا عوامل درجـه دوم.
 

عوامل داخلِی انحطاط
نقـش  داخلـی  عوامـل  کـه  شـد  محـرز  اینجـا  تـا 
برجسـته یی در امـر انحطـاط دارد. حـاال می آییـم بـه 
ایـن نکتـه کـه  دربـاب )تبییـِن( انحطـاط فرهنگـی بـه 
اسـام  تاریـخ  نمونه هـا می تـوان در  الگوهـا و  کـدام 
تکیـه کنیـم. چند مسـاله اسـت که فکـر می کنـم -البته 
بـه عنـوان مسـایلی کـه نتیجـۀ اسـتقرای ناقـص بنـده 
می تـوان  انحطـاط  تاریخـی  بحث هـای  در  بوده انـد- 

روی آن هـا مکـث و درنـِگ بیشـتر کـرد: 

1(  سیاسی شدن گفتماِن کالمی
مسـألۀ اول سیاسـی شـدن گفتمـان کامـی در تاریـخ  
اسـام اسـت. وقتی گفتمان کامی سیاسـی شـد، زمینه 
بـرای آزاداندیشـی تنگ تـر گردیـد و نیـز، زمینـه برای 
محـدود  فکـری  الزم  آزادِی  و  اکادمیـک  الزم  آزادی 
شـد، البتـه از نـوع محدودیـت سیاسـی. توضیـح اینکه 
تازمانـی کـه معتزلی هـا بـه قـدرت نرسـیده بودنـد )و 
بـه معنـای دقیق تـر( دسـتگاه قـدرت سیاسـی بـه النـۀ 
گفتمان هـای  طبیعتـًا  بـود،  نشـده  تبدیـل  معتزلی هـا 
کامـی هیچ گاهـی منجـر و منتهـی بـه تفرقـه -البتـه 
تفرقـه ای کـه گروه هـا متوسـل بـه ابزارهـای خشـونت 
شـوند- نشـده بود. یعنـی، گفـت وگوها همیشـه ادامه 
داشـت، ولـی هیـچ یـک از دو گـروه بـرای سـرکوب 
طـرف مقابـل و بـرای غلبـه بـر طـرف مقابـل و بـرای 
شکسـت طرف مقابل به خشـونت متوسـل نمی شـدند.
پرچـم داران  عنـوان  بـه  معتزلـه  کـه  لحظه یـی  از  امـا 
عقانیـت دینـی بـا دسـتگاه سیاسـی پیونـد خوردند و 
مأمـون، معتزلـی بودن خـودش را اعان کـرد، دیالوگ 
)گفت وگـو( و گفتمـان کامی وجـه ایدئوژیک و وجه 
سیاسـی پیـدا کـرد. اصـًا گفتمـان کامـی تبدیل شـد 
بـه یـک ایدئولوژی سیاسـی. در یـک چنیـن وضعیتی، 
ایدئولـوژی  بـه  شـد  تبدیـل  کامـی  گفتمـان  وقتـی 
سیاسـی، حاال شکسـت آن گفتمان کامی می توانسـت 

که به نحوی شکسـت سیاسـی را در پی داشـته باشـد. 
و  تافی جویانـه  حرکت هـای  کـه  می بینیـم  اینجـا 
اقدامـات مفتشـانه یی کـه مأمـون در برابـر کسـانی کـه 
قایـل بـه خلق قـرآن نبودنـد -مخالفـان فکـری- انجام 
داد، بـه دالیـل سیاسـی بـود تـا انگیزه هـای کامـی و 
مأمـون بیـش از آنکه پروای بحث های کامی را داشـته 
باشـد، پروای حفظ سـلطۀ سیاسـی خودش را داشـت. 
اصـًا مأمون برای حفظ اقتدار سیاسـی خودش دسـت 
بـه تفتیـش مـی زد تـا به خاطـر -بـه اصطـاح- غلبـۀ 
روایـت کامـی مشـخص معتزلی. اصـًا وقتـی مأمون 
اعـام کـرد کـه اعتقاد بـه خلق قـرآن پیدا کرده اسـت، 
عده یـی از علمـای اهل حدیـث -علمای راسـت کیش 
متصلـب- فتـوای تکفیر مأمـون را صادر کردنـد و قیام 
علیـه مأمـون را مجـاز )بلکه واجبـی( شـمردند. مأمون 
هفت سـاِل تمـام اعـامِ اعتقـادش را بـه خلق قـرآن به 
تعویـق انداخـت تـا از واکنش هـای احتمالـی در برابـر 
خـودش جلوگیـری کنـد، امـا بعـد از هفت سـال وقتی 
اعـام کـرد که مـن اعتقـاد دارم که قرآن مخلوق اسـت 
-آن چـه کـه معتزلی هـا مطرح می کردنـد و بعد مخلوق 
بـودن قرآن را در راسـتای توحید و تنزیه هرچه بیشـتر 
خـدا می دانسـتند- فتـوای کفـر مأمـون صـادر شـد و 
قیـام علیـه مأمـون بـه عنـوان یـک واجب شـرعی قرار 
گرفـت. اینجـا بـود که مأمـون باید دسـت بـه اقدامات 
تافی جویانـه مـی زد و این اقدامات آغاز شـد. دسـتگاه 
تفتیـش عقایـد در مقطعـی از تاریـخ مسـلمان ها ایجـاد 
شـد. محاکم چنـد مرحله یی ایجاد شـده بـود و )با آن( 
کسـانی کـه قایـل بـه خلـق قـرآن نبودنـد، از پاره یی از 
حقـوق مدنـی و حقوق سیاسی شـان محروم می شـدند 
و بـه مناصـب بلنـد دولتـی راه بـاز نمی کردنـد. کسـی 
مـورد  می رسـید،  دولتـی  بلنـد  منصـب  یـک  بـه  کـه 
سـوال قـرار می گرفـت و یکـی از پرسـش ها -از چنین 
شـخصی- ایـن بود که آیـا اعتقاد بـه خلق قـرآن دارد، 
یـا نـدارد؟ بعدهـا وقتی که زمـان مأمون و واثـق و... به 
پایـان می رسـد و تداوم اقتـدار سیاسـی معتزله منقرض 
می شـود، و متـوکل بـه قـدرت می رسـد کـه چهره یـی 
بـه شـدت نص گـرا و طـرف دار اهـل حدیـث اسـت، 
مـی بینیـم نوعـی دیگـری از افـراط و مرحلـۀ جدیدی 
از سـرکوب در تاریـخ اسـام آغـاز می گـردد. در واقع 
اینهـا آنتی تـز یـا حرکـت متضـاد بـا حرکـت معتزلـه 
بودنـد. متـوکل بـه تعبیـری کـه ویـل دورانت هـم نقل 
می کنـد و برخـی از تواریـخ معتبر اسـامی نیز در خود 
دارنـد، اعـام می کنـد: هـر کـه معتزلـی  مذهب اسـت، 
خونـش مبـاح اسـت. یعنـی هـر کـه معتزلـی  مذهبـی 
را در هـر کجـای قلمـرو اسـامی بـه قتـل می رسـاند، 
قصـاص نـدارد و بعـداً بـر اسـاس برخـی از روایـات، 
بیشترشـان  پنج هـزار دانشـمند را کـه  متـوکل حـدود 
جانـب دار عقل گرایـی بوده انـد، از دم تیـغ می گذرانـد 
و ایـن فاجعه یی سـت کـه بـه عنـوان یـک آنتی تـز و 
بـه عنـوان یـک نقطـۀ مخالـِف حرکـت معتزلـه اتفـاق 
می افتـد. تمـام معتزلی هایـی کـه در دسـتگاه حکومـت 
راه بـاز و رسـوخ یافتـه کـرده بودنـد، از دوایـر دولتـی 
می بینیـد  کـه  اینجاسـت  می شـدند.  رانـده  بیـرون 
افراط هـا و تفریط هـا در تاریـخ اسـام عمدتـًا خودش 

را در قالـب ایدئولـوژی سیاسـی نشـان می دهـد. 
بدین سـان، در قـرن پنجـم زمانـی کـه ترکان سـلجوقی 
قدرت را به دسـت می گیرند، ملک شـاه سـلجوقی برای 
اینکـه بنیادهـای فکـری و نظـری فاطمی هـای مصر را 
بـه چالـش بکشـد، بـه نحـوی امـام غزالـی را تحریک 
می کنـد )یـا انگیـزه می دهد( و کتـاب مقاصدالفاسـفه 
یک بـار  آن  بـا  و  می شـود  نوشـته  تهافت الفاسـفه  و 
دیگـر فضـای فکـری در جوامـع اسـامی ایدئولوژیک 
)البتـه ایدئولوژیک تـر( می شـود. ایدئولوژیـک بـه ایـن 
معنا اسـت کـه یک گفتمـان، گفتمـان رسـمی، گفتمان 
معتبـر، قابـل دفـاع و گفتمـان برحـق شـمرده می شـود 
و گفتمان هـای مخالـف و رقیـب باید سـرکوب شـود. 
اینجاسـت کـه می بینیـد سـلجوقی ها مکتـب اشـعری 
را بـه عنـوان نظریـۀ رسـمی در تمـام مدارس اسـامی 
اعـام می کننـد. در ایـن مرحلـه، دیـده می شـود کـه 
مرحلـۀ جدیـد، فصـل جدیـد و در واقـع، صفحه یـی 

جدیـد در تاریـخ کام اسـامی بـه جـود می آیـد. 
روی ایـن بیـان، در سـه مقطـع، هـم در زمـان معتزلـه 
و هـم در زمـان اقتـدار اهـل حدیـث و هـم در زمـان 
وجـه  کامـی  گفتمـان  سـلجوقی،  تـرکان  حکومـت 
سیاسـی پیـدا می کنـد. وقتـی وجـه سیاسـی بـه خـود 
گرفـت، ایدئولوژیـک می شـود و ابزارهـای گفتمانـی 
گفت وگـو  و  منطـق  بنیـاد  بـر  بیشـتر  بایسـتی  کـه 
)Dialog( اسـتوار باشـد، حـاال تبدیـل می شـود بـه 
و  خشـونت افروز  و  سـرکوب گر  خشـن،  ابزارهـای 

بسـیاری از زعمـای سیاسـی و حاکمـان سیاسـی بیـش 
از اینکـه پـروای بحث هـای کامـی را داشـته باشـند، 
پـروای حفـظ اقتـدار سیاسـی خودشـان را داشـته اند. 
چـون معمـوالً کسـانی کـه در قـدرت تکیـه می زننـد، 
بیشـتر محافظه کارانـه عمـل می کننـد. گروه هـای ضـد 
حاکمیـت هسـتند کـه عمدتـًا سـعی می کننـد انقابـی 
یـا اصاح طلبانـه عمـل کننـد. بنابراین اسـت کـه وقتی 
گفت وگـو  ابزارهـای  شـد،  سیاسـی  کامـی  گفتمـان 
در  و  می دهـد  سـرکوب گر  ابزارهـای  بـه  را  جایـش 
فراهـم  داخلـی  اسـتبداد  بـرای  زمینـه  کـه  اینجاسـت 
می شـود. وقتـی کسـی حـق نداشـته باشـد کـه خاف 
روایـت حاکـم حـرف بزنـد، معنایـش اسـتبداد اسـت؛ 
وقتـی دولـت دیدگاه هـای مخالـف و کسـانی را کـه به 
نظریـات متفـاوت یـا گاه مخالـف معتقـد انـد، مـورد 
بـه معنـای تک صدایـی  ایـن،  تفتیـش قـرار می دهـد، 
اسـت.  داخلـی  اسـتبداد  معنـای  بـه  و  شـدن جامعـه 
متأسـفانه ایـن اسـتبداد در سـه مرحلـه از تاریخ اسـام 
ُرخ می دهد)البتـه در ایـن سـه مرحله پُررنگ تـر به نظر 
می رسـد، هـر چنـد اسـتبداد منحصـر بـه ایـن مراحـل 
نبوده اسـت( و ایـن واقعیت، اثرات و پیامدهای بسـیار 
ناگـوار فرهنگـی بر جوامع اسـامی برجـای می گذارد. 
معتزلـه تـا زمانـی که بـه قـدرت نرسـیده بودنـد، هیچ  
وقـت مـورد تکفیـر قـرار نگرفتنـد؛ هیچ  وقت یـا کمتر 
واقـع شـده بـود کـه کسـی معتزلـی  مذهبـی را صـرف 
تکفیرکـرده  دارد،  معتزلـی  مذهـب  اینکـه  دلیـل  بـه 
باشـد؛ امـا بعـد از اینکـه بـه قـدرت رسـیدند و به ویژه 
هنگامی کـه مأمـون بـه ابزارهـای خشـن و سـرکوب گر 
در مباحـث کامـی متوسـل شـد، می بینیـم کـه بحـث 
تکفیـر آنهـا هـم مطـرح شـد. شـاید بـه ایـن دلیـل که 
بـزرگان دیـن را مـورد تفتیـش قـرار می دادنـد. گفتـه 
می شـود کـه زمانی امـام صاحـب شـافعی را معتزلی ها 
پرسـیدند کـه: آیـا قـرآن مخلوق اسـت و یا خیـر؟ امام 
شـافعی انگشـتان چهارگانـه اش را برشـمرد و گفت که 
تـورات، انجیـل، زبـور و فرقـان، همـۀ اینهـا مخلـوق 
اسـتند. فـرد  معتزلـی فکـر کـرد کـه شـافعی رحمـه اهلل 
قـرآن را مخلـوق می دانـد، امـا هـدف امـام از مخلـوق 
بـودن چهـار انگشـت دسـتش بـود. او یک نـوع توریه 
کـرد بـه اصطـاح باغت و بـه این صورت شـافعی از 
چنـگ معتزلی هـا رهایـی پیـدا کـرد. سـخت گیری های 
معتزلـه باعـث شـد کـه شـافعی به مصـر هجـرت کند 
و بغـداد را تـرک کند)البتـه ایـن یکـی از عوامـل رفتن 
شـافعی بـه مصـر بـود(. وقتـی امـام شـافعی بغـداد را 
مـی رود، فصـل جدیـدی  بـه مصـر  و  تـرک می کنـد 
در مذهـب شـافعی شـکل می گیـرد کـه از آن حتـا بـه 
عنـوان مذهـب شـافعِی جدیـد تعبیـر می کننـد. چـون 
شـرایط و بسـترهای اجتماعـی در مصـر و فرهنـگ و 
دیانـت و بـه نحـوی سـنت ها و ارزش هـا و مناسـک 
مصری هـا متفـاوت بـود، امـام شـافعی نیـز از شـماری 
عـراق،  در  خـودش  )گذشـتۀ(  نظریه هـای  و  اقـوال 
رجـوع کـرد و ایـن نشـان می دهـد کـه فقـه بـه حـد 
کافـی و بـه حـد قابـل ماحظه یـی زمینه منـد اسـت؛ 
و  فرهنگـی  شـرایط  و  تاریخـی  زمینه هـای  از  یعنـی، 
شـرایط محیطـی و جغرافیایـی خـودش متأثر اسـت. به 
هـر تقدیـر، این جاسـت کـه می بینیـد امـام شـافعی بـا 
آن بزرگـی اش اعـام می کنـد کـه هـر که بگویـد قرآن 
مخلـوق اسـت، کافـر اسـت. اینهـا، محصـول وضعیت 
خشـن و در واقـع وضعیتـی  اسـت کـه در آن گفتمـان 
کامـی که می بایسـت گفتمـان فکری و فرهنگی باشـد 
)به دور از توسـل به خشـونت باشـد(، در آن ابزارهای 
خشـونت آمیـز توجیـه پیـدا می کنـد و مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد و ایـن، بالطبـع واکنـش خلـق می کنـد. 
بنابرایـن، یکـی از عوامـل انحطـاط فرهنگـی و فکـری 
در جوامـع اسـامی را می شـود سیاسـی شـدن گفتمان 
کامـی دیـد و ایـن سیاسـی شـدن گفتمـان بـود کـه 
توسـل بـه ابزارهـای خشـونت آمیز را به نحـوی توجیه 

می کـرد. 
حافظ ارخصم خطا گفت نگیریم براو

وربه حق گفت جدل باسخن حق نکنیم 
می توانیـد  شـما  قاعدتـًا  کـه  حالـی  اسـت  در  ایـن 
گفت وگـو کنیـد، اگـر طـرف برحـق بـود، بایـد حـق 
را پذیرفـت و اگـر هـم بـر خطـا گفت، بسـیار سـخت 
نگیریـد. وقتـی گفتمان کامـی ایدئولوژیک و سیاسـی 
می شـود، دیگـر بحـث حقانیت مـی رود زیـر پرده ها و 
الیه هـا و عایق هـای در واقـع منافـع و مصلحت و غیره 
. ایـن وضع راه را بر روی اسـتبداد می گشـاید و آزادی 

علمـی و فکـری در جامعـه را بـه محـاق می بـرد.

انحطاط فکری-فرهنگی 
در جوامع اسالمی

عبدالبشیرفکرت بخشی

بخش دوم

 مســألۀ اول سیاســی شــدن گفتمــان کالمــی در تاریــخ  اســالم اســت. وقتــی گفتمــان کالمــی سیاســی
 شــد، زمینــه بــرای آزاداندیشــی تنگ تــر گردیــد و نیــز، زمینــه بــرای آزادی الزم اکادمیــک و آزادِی
 الزم فکــری محــدود شــد، البتــه از نــوع محدودیــت سیاســی. توضیــح اینکــه تازمانــی کــه معتزلی هــا
ــۀ معتزلی هــا ــه الن ــر( دســتگاه قــدرت سیاســی ب ــای دقیق ت ــه معن ــد )و ب ــه قــدرت نرســیده بودن  ب
 تبدیــل نشــده بــود، طبیعتــاً گفتمان هــای کالمــی هیچ گاهــی منجــر و منتهــی بــه تفرقــه -البتــه
ــی، گفــت وگوهــا ــود. یعن ــه ابزارهــای خشــونت شــوند- نشــده ب  تفرقــه ای کــه گروه هــا متوســل ب
 همیشــه ادامــه داشــت، ولــی هیــچ یــک از دو گــروه بــرای ســرکوب طــرف مقابــل و بــرای غلبــه بــر

.طــرف مقابــل و بــرای شکســت طــرف مقابــل بــه خشــونت متوســل نمی شــدند
ــد ــی پیون ــتگاه سیاس ــا دس ــی ب ــت دین ــم داران عقالنی ــوان پرچ ــه عن ــه ب ــه معتزل ــی ک ــا از لحظه ی  ام
ــی ــان کالم ــو( و گفتم ــوگ )گفت وگ ــرد، دیال ــالن ک ــودش را اع ــودن خ ــی ب ــون، معتزل ــد و مأم  خوردن

وجــه ایدئوژیــک و وجــه سیاســی پیــدا کــرد. اصــالً گفتمــان کالمــی تبدیــل شــد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

پـس از گذشـت بیـش از دو مـاه از برگزاری 
نتایـج  اعـام  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
انتخابـات به دلیـل آن چه تقلب سـازمان یافته 
از سـوی یـک تیم مشـخص عنوان می شـود، 

همچنـان نامعلوم و نامشـخص اسـت.
کمیسـیون انتخابـات بـه هـدف آن چـه کـه 
آن را شـفافیت انتخابـات عنـوان می کنـد بـاز 
شـماری آرا را در تمامـی والیـات آغـاز کـرد 
و اکنـون در تمامـی والیـت بـه جـز هفـت 
والیـت شـمالی بـاز شـماری آرا پایـان یافتـه 

. ست ا
شـماری از دسـته های انتخاباتـی، کمیسـیون 
انتخابـات را متهـم بـه تقلـب و وارد کـردن 
بیـش از 3۰۰ رای تقلبـی بـه نفـع تیـم دولت 
سـاز کـرده و اجـازه نمی دهند که بازشـماری 
مانـده صـورت  باقـی  آرا در هفـت والیـت 

. د گیر
نامـزدان  شـورای  و  انتخاباتـی  دسـته های 
هـزار   3۰۰ از  بیـش  آرای  ابطـال  خواهـان 
بـدون  و  زمـان  از  خـارج  کـه  هسـتند  رای 

شده اسـت. سیتسـم  وارد  بایومتریـک 
شـورای نامزدان تاکید دارد که 3۰۰ هزار رای 
خـارج از زمـان به نفـع یک تیم خـاص وارد 
سیسـتم شـده و یـک تقلـب آشـکار و واضع 
بـه نفع تیم دولت سـاز صورت گرفته اسـت. 
امـا کمیسـیون انتخابـات می گوید کـه این آرا 
هیچ مشـکلی نـدارد و آرای پاک مردم اسـت.
اکنون شـماری از باشـنده گان والیت غزنی در 
تمـاس تلفنی بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویند: 
»چنـد هفتـه پیـش عـده سـوار بـر هواپیماها 
بـه قریه مـا آمدنـد و خودشـان را نماینده گان 
یکـی از موسسـات خیریـه خارجـی معرفـی 
کـرده و بـه قریـه مـا و چنـد قریـه همجـوار 

دیگـر رفتنـد و بـه مـردم گفتنـد کـه مـا برای 
زمسـتان به شـما مـواد اولیـه کمـک می کنیم، 

امـا نخسـت بایـد بایومتریک شـود«.
ایـن  در  نام شـان  نمی خواهنـد  کـه  آنـان 
گـزارش گرفتـه شـود، می گوینـد:  ایـن افراد 
باشـنده گان قریـه مـا و چهـار قریـه همجـوار  
را بایومتریـک و نـام، عکـس  و تذکره شـان را 
در  کـه  لب تاپ هـای  توسـط  سیسـتم   وارد 
اختیـار داشـتند، کردنـد و در هواپیماها سـوار 

شـدند و رفتنـد و دیگـر تاکنـون از آنـان هیچ 
نیسـت. خبری 

بـه گفتـۀ ایـن شـمار از باشـنده گان والیـت 
ایـن  از  هفتـه  چندیـن  کـه  »اکنـون  غزنـی: 
کـه  رسـیده  خبـر  مـا  بـه  می گـذرد،  مسـاله 
بـل  نـه  خیـر  موسسـات  نماینـده گان  ایـن 
کارمندان کمیسـیون انتخابـات بودند که مردم 
بـی بضاعـت و فقیـر والیـت غزنـی را فریب 
داده و توسـط دسـتگاه بایومتریـک کمیسـیون 

مشـخص،  نامـزد  یـک  نفـع  بـه  انتخابـات 
شـهروندان غزنـی انگشـت نـگاری کردنـد«.

شـماری از نماینـده گان غزنـی خبـر را تأییـد 
می کننـد و می گوینـد کـه بـه مـا گزارش های 
رسـید مبنـی بـر اینکـه گویـا شـماری بـه نام 
بـه  بین المللـی  خیـره  موسسـات  کارمنـدان 
بهانـه کمـک مـواد اولیه باشـنده گان شـماری 
از قریه هـای والیـت غزنـی را انگشـت نگاری 
کردنـد، امـا بعـد مشـخص شـده کـه کارمند 

نبودند. خیریـه  موسسـات 
علـی اکبـر قاسـمی نماینـدۀ مـردم غزنـی در 
مجلـس در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
نیـز  مـا   بـه  می گویـد: چنیـن گزارش هـای 
اسـناد و شـواهد  امـا چـون  اسـت؛  رسـیده 
وجـود نـدارد نمی توانیـم آن را تأییـد کنیـم و 

در حـال بررسـی ایـن قضیـه هسـتیم.
بـه گفتـۀ او، نخسـت بایـد این قضیه بررسـی 
شـود و کسـانی که چنیـن ادعـا دارنـد بایـد 
اسـناد و شـواهد شـان را بـه مـا ارسـال کنند 
تـا مـا بتوانیـم دقیق تـر بـه قضیـه رسـیده گی 

. یم نما
انتخابـات  کمیسـیون  کـه  ایـن درحالی سـت 
پیـش از برگـزاری انتخابـات اعام کـرده بود 
کـه آرایـی کـه از طریـق دسـتگاه بایومتریـک 
ثبـت نشـده باشـد، اعتبـار نـدارد. امـا اکنـون 
تاکیـد بـه وارد شـدن بیـش از 3۰۰ هـزار بـه 
سیسـتم بایومتریـک دارد کـه خـارج از زمـان 
ثبـت شـده و یـا هـم در سیسـتم بایومتریـک 
ثبـت نیسـت، ایـن اقـدام کمیسـیون انتخابات 
نامـزدان  و شـورای  انتخاباتـی  دسـته های  را 
تبانـی کمیسـیون بـا ارگ دانسـته و می گویند 
کـه کمیسـیون در صـدد تقلـب بـه نفـع تیـم 
دولت سـاز اسـت تـا غنـی را بـار دیگـر مانند 
بـه  تقلـب  از طریـق  انتخابـات سـال ۲۰۱4 

قـدرت برسـاند.
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریخ شـش 
میـزان برگـزار شـده و قـرار بـود کـه نتایـج 
ابتدایـی بـه تاریخ ۲3 عقرب سـال روان اعام 
شـود؛ امـا اکنـون پس از گذشـت بیـش از دو 
مـاه هنوز هـم اعام نتایـج انتخابـات نامعلوم 

ست. ا

به بهـانۀ کمـک به خـانواده های بـی بضاعت 
باشنـده گان غزنـی را بایومتـریک کـردند

ناجیه نوری  

بـه آن  تازه یـی کـه خبرگـزاری سـام وطندار  مـدارک 
یافتـه، نشـان می دهـد کـه محمدعلـم ظریـف  دسـت 
اسـتانکزی رئیـس عمومی امـاک دولتـی وزارت مالیه، 
مدیریـت  سرپرسـت  زدران  قراردادهـا،  مدیـر  عبـداهلل 
روح اهلل  قراردادهـا،  آمـر  مسـیح اهلل  سـید  قراردادهـا، 
دولتـی،  امـاک  تصفیـۀ  و  ثبـت  رئیـس  حق دوسـت 
عبدالقیـوم شـمس رئیـس امـاک والیتـی و محمدآجان 
بـدون  تفاهمـی  در  بهره بـرداری،  رئیـس  سـربلند 
درنظرداشـت »قانـون تـدارکات، طرزالعمـل امـاک و 
قانـون امـور مالی« بیـش از صدها جریب زمیـن دولتی، 
چندیـن مارکیـت و ده هـا دکان دولتـی را در مرکـز و 

والیـات بـه کرایـه و اجـاره داده انـد.
برخـی از ایـن مـدارک نشـان می دهـد، بـا ایـن کـه دو 
تحتانـی  منـزل  زرگـری  دکان هـای  داوطلبـی  در  تـن 
پشـتنی بانک بـه ارزش ۱ میلیون 3۰۰ هـزار افغانی برنده 
اعـام شـدند، امـا محمدظریف علـم اسـتانکزی، رئیس 
عمومـی امـاک دولتـی، ایـن قـرارداد را فسـخ کـرده و 
دکان هـا را در پـی یـک  تفاهـم در بـدل پـول ناچیـز به 

افـراد دیگری سـپرده اسـت.
مـدارک نشـان می دهـد کـه حـدود ۱79 جایـداد دولتی 
در سراسـر کشـور تحـت منازعـه بـوده اسـت و از این 
رقـم تنهـا بـه چهـار پرونـده رسـیده گی شـده، و باقـی 
پرونده هـا بی سرنوشـت  بـه حـال خـود رهـا شـده اند.

منابـع معتبـر بـه سـام وطندار می گوینـد، متهمـان ایـن 
پرونـده بـه دادسـتانی معرفـی شـده اند.

ساخت ُهتل های مجلل روی زمین های دولتی
مـدارک دست داشـتۀ سـام وطندار نشـان می دهد، روی 
نزدیکـی  در  دهقانـان  کوپراتیـف  4۰ جریـب جایـداد 
جـادۀ 8۰ متـرۀ میـدان هوایـی کابـل، ُهتل هـا و تانـک 
تیـل سـاخته شـده اسـت. بـه نقـل از مـدارک، ۱۵ هزار 
مترمربـع زمیـن کوپراتیف هـای دهقانـان بـه ُهتـل ممتاز 
محـل، حـدود 9۱4۲.7 مترمربـع بـه ُهتل خلیـج، حدود 

۱4۰۰۰ مترمربع به ُهتل سـتارۀ شـهر، حـدود ۱۲۶۰۰ به 
امام الدیـن فرزنـد امرالدیـن، حـدود ۱۲۵7۲ مترمربع به 
ُهتـل اورانـوس، ۶۰۰۰ مترمربع هم جـوار ُهتل اورانوس 
و 9۰۰ مترمربـع آن بـدون طـی مراحـل تدارکاتـی بـه 
تانـک تیـل اتفـاق سـپرده شـده  اسـت. امـا در مـورد 
978۵.3 مترمربـع آن کـه از سـوی چـه  کسـی غصب و 

یـا تصـرف  شـده، چیـزی نیامده اسـت.
بـه نقـل از مـدارک، کاپـی قراردادها و مـدارک داوطلبی 
دور اول، بـا ُهتل هـا و تانـک تیـل در دسـترس هیـأت 

بررسـی  کننـده، قرار داده نشـده اسـت.
در ادامـه آمـده اسـت کـه جایدادهـای یادشـده پیش از 
ایـن از سـوی اتحادیـۀ کوپراتیف هـای دهقانـان به گونۀ 
زمیـن سـفید بـا صاحبان ُهتل ها بـه اجاره داده شـده، اما 
حـال کـه تغییـر شـخصیت حقوقـی در آن رونما شـده، 

ایجـاب می کنـد کـه مطابق به قانـون تـدارکات از طریق 
اعـان و داوطلبـی بـه کرایـه و اجـاره داده می شـد. امـا 
جایدادهـای یادشـده خـاف اصول، خـاف طرزالعمل 
امـاک و خـاف قانـون تـدارکات و خـاف مـادۀ دوم 
قانـون امـور مالـی و مصـارف عامـه و منظـوری مقـام 
صاحیـت دار بـرای مـدت پنج پنج سـال تثبیـت کرایه و 
قـرارداد شـده اسـت. بـه نقـل از مـدارک، ایـن اقدامات 
فراقانونـی از سـال ۱39۲ به این سـو انجام شـده و »پول 
هنگفتـی کـه مقـدار آن در مـدارک مشـخص نشـده در 
نتیجـۀ سـازش بـا قراردادی ها حیف ومیل شـده اسـت.«

حذف شرکت های داوطلب
در کنـار ایـن، مـدارک دست داشـتۀ سـام وطندار نشـان 
رئیـس  اسـتانکزی،  ظریـف  محمدعلـم  کـه  می دهـد 
عمومـی امـاک دولتـی در سـازش بـا رئیـس ثبـت و 

و  قراردادهـا  مدیـر  قراردادهـا،  آمـر  امـاک،  تصفیـۀ 
چنـد تـن دیگـر، ده هـا دکان و شـماری از مارکیت های 
تجارتـی  دولـت را بدون در نظرداشـت قوانین و مراحل 

تدارکاتـی بـه قیمـت ناچیـز بـه کرایـه داده اند.
منابـع بـه سـام وطندار می گوینـد، آقـای محمدظریـف 
علـم سـتانکزی، رئیـس عمومی امـاک در پـی تفاهمی 
شـماری از شـرکت های داوطلب را از مراحل تدارکاتی 
»مارکیـت برکـت« حـذف کـرده و ایـن مارکیـت  که در 
ناحیـۀ اول شـهر کابـل موقعیـت دارد را بـه خواسـت  
خـود بـه کرایـه داده اسـت. پـس از آن کمیسـیون مالی 
مکتوبـی  فرسـتادن  بـا  نماینـده گان  بودجـۀ مجلـس  و 
اسـت  نوشـته  پارلمانـی  امـور  در  دولـت  وزارت  بـه 
کـه مسـئوالن شـرکت های تجارتی یـی کـه از مراحـل 
داوطلبـی »مارکیـت برکـت«...             ادامـه صفحه 6

فساد در عقد قراردادهای میلیونی زیر چتر وزارت مالیه
حشمت بهزاد


