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حمدالله محب: 

باخروجخارجیها
ازافغانستان،
خطرشعلهورشدن
جنگداخلی
وجوددارد

سهولت ها  نیازها،  شهری،  زندگی 

را  خودش  ویژه ی  امکان های  و 

آن هویت می دهد  به  می خواهد که 

می کند.  جدا  روستایی  زندگی  از  و 

در  ترانسپورتی  منظم  بودن سیستم 

و  نیازها  این  از  یکی  نیز  درون شهر 

برآورده  که  نیازی  است؛  ویژگی ها 

با  را  زندگی  عادی  روال  آن،  نشدن 

کندی روبه رو می کند و از سویی هم 

باعث افزایش فشار روانی و خستگی 

می شود.  شهروندان  برای  ذهنی 

غمگین ترین  که  شهروندانی 

انسان های جهان شناخته شده اند.

از  بیش  جمعیتی  با  کابل  شهر 

این سو،  به  سال ها  از  میلیون،   6

شهری  ترانسپورت  منظم  سیستم 

ساخنت  برای  تالشی  نه  و  ندارد 

-ترمینال ها،  آن  پیش زمینه های 

پایانه ها و ایستگاه های شهری- شده 

است.

روز  کابل،  شهردار  حال،  این  با 

بس  پنج  حمل-   5  – پنج شنبه 

کرد  فعال  کابل  شهر  در  را  شهری 

درون شهری  رفت وآمدهای  در  تا 

کند.  خدمت رسانی  شهروندان  به 

این که  از  پس   است؛  داده  وعده  او 

موفق شناسایی  این بس ها  فعالیت  

در  شهری  بس   200 کل  در  شد، 

کابل  باشندگان  به  16 خط شهری 

خدمت ارایه کند...

مشت نمونه ی 
وار؛ خر

ایستگاه های شهری 
کابل بیشتر از بس های 

شهری آن است

بشیراحمد انصاری: 

وی یک سکه اند حزب التحریر ،  القاعده و طالبان   دو      ر
در سال های گذشته یک نهادهای پژوهشی در غرب نظرسنجی را در رابطه به خالفت در میان کشورهای اسالمی 

از اندونزیا تا مصر و کشورهای شمال آفریقا و جنوب آسیا مانند پاکستان راه اندازی کرده بود؛ این نهاد دریافته 
است که در بیشتر جوامع اسالمی...

آژانس های اطالعاتی امریکا به دولت جو بایدن 
-ریییس جمهوری جدید این کشور- گفته اند؛ در 

صورتی که پییش از خروج نیروهای...

واکینش ها به تسلط احتمالی طالبان بر 
بخش های عمده ی افغانستان؛

» رند ا ند فقیت  مو نس  چا ن  لبا طا «

پاریـس  پالزمېنـه  پـه  فرانسـې  د 
کـې یـو واټ د احمدشـاه مسـعود 
په نامه ونومول شـو. د شـنبې په 
همـدې  پـه  کـې  پاریـس  پـه  ورځ 
جـوړ  مراسـم  ځانګـړي  موخـه 
شـوي وو چـې د پاریـس ښـاروالۍ 
ملـي  د  ترڅنـګ  مسـوولینو  د 
قهرمـان  یـو شـمېر مالتـړو پـه کـې 

وه. اخیسـتې  برخـه 
مصالحـې  ملـي  د  افغانسـتان  د 
عبـدهللا  رییـس  شـورا  عالـي  د 
ولسمشـر  پخوانـي  او  عبـدهللا 
واټ  دغـه  د  هـم   کـرزی  حامـد 
پورتـه  پـردې  د  څخـه  لوحـې  لـه 
کولـو پـه مراسـمو کـې د ګـډون پـه 

وو. تللـي  تـه  پاریـس  موخـه 
ایدالګـو  آن  ښـاروال  پاریـس  د   
پـه  لیـزه  شـانیزه  د  چـې  ویلـي 
بـڼ کـې یـې یـو واټ د احمدشـاه 

پرانیسـت.  نامـه  پـه  مسـعود 
د  دي:»  ویلـي  آیدلګـو  مېرمـن 
قهرمـان،  جهـاد  د  افغانسـتان 
قوماندان مسـعود به تل د آزادۍ 
د قهرمـان پـه توګـه د خلکو په یاد 

وي.« پاتـې  کـي 
جمعـې  د  کـې  وخـت  ورتـه  پـه 
بهرنیـو  د  افغانسـتان  د  ورځ  پـه 
چـارو وزیـر محمـد حنیـف اتمـر د 
فرانسـې د بهرنیـو چـارو لـه وزیـر 
تیلیفونـي  پـه  سـره  لودریـان  ژان 
خبـرو کـې لـه دې املـه مننـه کـړې 
یـو  یـې  کـې  پاریـس  پـه  چـې  وه 
واټ د احمدشـاه مسـعود په نامه 

دی. نومولـی 
 د پاریس ښـاروالۍ مخکې اعالن 
کـړی و چـې د دغـه ښـار پـه اتمـه 
ناحیه کې به د احمدشاه مسعود 

پـه نامـه یـو واټ ونوموي.

په پاریس کې یو واټ د احمدشاه مسعود 
په نامه ونومول شو

تحلیل
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سند  که  داده اند  گزارش  ایران،  رسانه های 

همکاری های جامع 25 ساله  میان چین و 

کشور  دو  خارجه ی  وزیران  سوی  از  ایران، 

امضا شد.

از  پس  بلندمدت  همکاری های  سند  این 

چاشت روز شنبه )7 حمل(، از سوی محمد 

وانگ  و  ایران  خارجه ی  وزیر  ظریف،  جواد 

امضا  تهران  در  چین،  خارجه ی  وزیر  یی، 

شد.

وزیر  دعوت  به  که  چین  خارجه ی  وزیر 

کرده  سفر  تهران  به  ایران  خارجه ی 

روحانی  حسن  با  شنبه،  روز  صبح  است، 

مشاور  الریجانی،  علی  و   رییس جمهور 

آیت الله خامنه ای دیدار کرد.

علی  که  داده اند  گزارش  ایران،  رسانه های 

مشاور  و  مجلس  پیشین  رییس  الریجانی، 

پی گیری  مسئولیت  خامنه ای،  آیت الله 

این  به  مربوط  مذاکرات  اصلی  نقش  و 

مسئول  تنها  خارجه  وزارت  و  دارد  را  سند 

هامهنگ کننده ی آن معرفی شده است.

در  ایران،  رییس جمهور  روحانی،  حسن 

دیدار با وانگ یی، روابط با چین را راهربدی 

و مهم خواند و برای همکاری های بلندمدت 

این  با  اقتصادی  و  سیاسی  زمینه های  در 

کشور تاکید کرد.

روحانی گفت: »تهران و پکن از روابط بسیار 

دو  مشرتک  مواضع  و  برخوردارند  خوبی 

کشور در موضوعات بین املللی، شاهدی بر 

سطح مطلوب این روابط است.«

رایزنی ها برای امضای این سند، شش سال 

پیش در جریان سفر رییس جمهور چین به 

ایران رشوع شده بود و پیش نویس این سند 

ایران  وزیر خارجه ی  جامع، در جریان سفر 

به چین، تحویل این کشور شد.

بلندمدت،  همکاری  سند  این  تهیه ی  خرب 

و  شد  خربساز  گذشته  سال  تابستان 

انتقادهایی را به دنبال داشت.

منتقدان، این سند را با قراردادهایی مانند 

امتیاز  از  و  می کنند  مقایسه  »ترکامن چای« 

به چین در وضعیتی که  از حد  دادن بیش 

است،  رو  روبه  امریکا  تحریم های  با  ایران 

ابراز نگرانی کرده اند.

پیشین  رییس جمهور  نژاد،  احمدی  محمود 

از چشم  قرارداد، دور  این  امضای  از  ایران، 

ملت و با یک کشور خارجی هشدار داده بود 

به رسمیت  را  آن  ایران  بود که ملت  و گفته 

نخواهد شناخت.

کشور،  دو  همکاری  عالوه   بر  سند  این 

و  منطقه ای  راهربدی  همکاری های  شامل 

بین املللی نیز است. 

بازارهای  نیاز  تامین  برای  تولیدات مشرتک 

زمینه ی  در  همکاری  خارجی،  و  داخلی 

ساخت  زیست،  محیط  صنعت،  انرژی، 

آموزش،  ارتباطات،  مخابرات،  زیرساخت ها، 

سالمت، تسهیل در روابط مالی و بانکی؛ از 

بلندمدت  و  این سند جامع  مهم  محورهای 

است.

شد مضا  ا ن  یرا ا و  چنی  ن  میا ت  مد بلند ی  ی ها ر همکا سند 

جهان خبر

یکا  مر ا ت  را سـتخبا ا
لی  حتما ا تسـلط  ز  ا

ن  نسـتا فغا ا بر  ن  لبا طا
ه  یند آ ل  سا و  د ر  د

د ا د ر  ا هشد

ه ی  گمشد سرنخ 
م گسیخته لگا د  قتصا ا

مقوله ی »کارد به استخوان رسیده« 

باشید.  شنیده  زیاد  شاید  را 

در  معموالً  قدیمی  عبارت  این 

می شود  برده  به کار  زمینه هایی 

را  تأثیرش  تحت  افراد  مشکل  که 

مقوله  این  باشد.  کرده  نفس گیر 

و  اعرتاض  نوید  موارد،  بیشرت  در 

تأثیر  تحت  اشخاص  عملی  اقدام 

مشکالت را می دهد.

را  راه مان  فرا  مشکالت  ما  وقتی 

تشخیص دهیم، برای حل آن اقدام 

یک  ما  که  آن جایی  از  می کنیم. 

بسیاری  هستیم،  اجتامعی  موجود 

از مشکالت ما نیز از جامعه، گروه ها 

می شود.  ناشی  دیگری  اشخاص  و 

راه حلی  می توانیم  که  زمانی  تا 

مشکالت  حل  برای  مساملت آمیز 

دست  کنیم،  پیدا  آمده  وجود  به 

که  آن جا  اما  منی زنیم؛  اعرتاض  به 

راه حل  و رسنخ  را تشخیص  مشکل 

آن را بدانیم و نتوانیم آن را به صورت 

مساملت آمیز حل کنیم، به اعرتاض 

و ایجاد تنش پناه می بریم...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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این  نیروهای  حضور  ادامه  طرفدار  که  امریکایی 

این  به  استناد  با  هستند،  افغانستان  در  کشور 

گزارش امنیتی ارصار دارند که رسبازان باید بیشرت 

از مهلت تعیین شده در افغانستان مبانند.

میان  قبل  سال  که  دوحه  موافقت نامه  اساس  بر 

امریکا و طالبان امضا شد، نیروهای امریکایی باید تا 

اول ماه می سال 2021 از افغانستان خارج شوند.

مطرح  حالی  در  افغانستان  برای  هشدار  این 

به  افغانستان  صلح  گفتگوهای  روند  که  می شود 

ماه  در  است  قرار  است.  رسیده  حساسی  مرحله 

اپریل نشست مقام های بلندپایه دولت و طالبان در 

استانبول برگزار شود.

و  بین طالبان  نهایی  توافق  به  برای رسیدن  امریکا 

را  صلح  نشست  برگزاری  زمینه  افغانستان،  دولت 

رهربان  آن،  در  که  است  کرده  آماده  استانبول  در 

طراز اول دو طرف رشکت خواهند کرد. ارشف غنی، 

در  که  است  کرده  اشاره  نیز  کشور  رییس جمهوری 

برگزاری  بر  مبنی  خود  طرح  با  استانبول  نشست 

انتخابات زودهنگام تا ظرف شش ماه آینده رشکت 

خواهد کرد.

در  صلح  انتقالی  دولت  ایجاد  به دنبال  امریکا 

اصلی  روند  به  طالبان  با جذب  تا  است  افغانستان 

را  کشور  آینده  راه  نقشه  سیاسی  تصمیم گیری، 

حال  در  که  است  گفته  طالبان  گروه  کند.  ترسیم 

است؛  افغانستان  صلح  برای  امریکا  طرح  بررسی 

انتخابات  بر  مبنی  ارشف غنی،  طرح  گروه  این  اما 

زودهنگام را رد کرده است.

طالبانزمانمیخرند

طالبان  تالش  که  می گویند  آگاهان  از  شامری 

خروج  از  پس  مذاکره  که  است  بوده  این  همواره 

نیروهای خارجی از افغانستان صورت گیرد؛ زیرا در 

میدان های  در  الزم  قدرت  از  آن ها  رشایطی  چنین 

برخوردار  گفت وگو  میز  در  چانه زنی  قدرت  و  جنگ 

دالیل  از  یکی  آگاهان  این  باور  به  بود.  خواهند 

وقت کشی طالبان در گفت  وگوهای صلح نیز همین 

مسئله است.

سید هاشم هاشمی، آگاه سیاسی افغانستان، تأکید 

دارد که طالبان فکر می کنند با خروج امریکایی ها 

قرار  نظامی  برتر  موقعیت  در  آن ها  افغانستان،  از 

به  می دهند.  »سقوط«  را  کابل  دولت  و  می گیرند 

به سود خود  را  مقاومت  و  دوام جنگ  دلیل  همین 

می بینند.

در  زمان  خریدن  با  طالبان  هاشمی  آقای  باور  به   

تالش کسب امتیاز بیشرت بر روی میز مذاکره هستند 

افغانستان  از  از یک توافق  و اگر امریکایی ها پیش 

افغانستان  در  بزرگ شان  اشتباه  این  شوند،  بیرون 

بیشرتی  چانه  زنی  قدرت  طالبان  به  که  بود  خواهد 

خواهند داد.

می گوید:  کابل  صبح  روزنامه  به  سیاسی  آگاه  این 

»جنگ زمانی به صلح تبدیل می شود که یک طرف 

در جنگ شکست بخورد و یا هم جنگ به بن بست 

به شکست قطعی  برسد. هر دو طرف منازعه هنوز 

در جنگ باور ندارند، ولی بن بست جنگ افغانستان 

یک واقعیت انکارناپذیر شده است. به همین سبب 

به نظر می رسد در صورت که آمریکا با پاکستان به 

تا  توافق برسد که بر طالبان فشار الزم را وارد کند 

دولت  با  مذاکره  میز  به  و  بردارند  دست  جنگ  از 

دورمنای  صورت  این  در  شوند،  حارض  افغانستان 

صلح در افغانستان واضح تر خواهد شد.«

امریکا  که  دارند  تأکید  افغانستان  سیاسی  آگاهان 

فرصت  طالبان  به  نباید  افغانستان  حکومت  و 

بر  فشار  با  زودتر  هرچه  امریکا  و  دهند  وقت کشی 

با  توافق سیاسی  به یک  را وادار  پاکستان، طالبان 

حکومت افغانستان کند.

با این حال حفیظ منصور، عضو هیئت گفت وگوهای 

صلح دولت افغانستان، می گوید که طالبان شانس 

تسلط  دیگر  بار  برای  و منی توانند،  ندارند  موفقیت 

از  و  کنند  قایم  افغانستان  اعظم  بر قسمت  را  خود 

امارت اسالمی دلخواه شان سخن بگویند.

در  نخست  بار  برای  طالبان  پیرشوی  او  باور  به 

وقت  زاده ی عدم شناخت دولت هامن  افغانستان، 

از این گروه و چنددستگی در موضع گیری نیروهای 

فعال علیه این گروه بود.

در  »طالبان  می گوید:  کابل  صبح  به  منصور  آقای 

چنین  در  دارند،  حضور  روستاها  در  حارض  حال 

ساحاتی ایجاد آشوب و برهم زدن نظم با راه اندازی 

حرکت های مسلحانه و اعامل خرابکارانه، کار چندان 

را منی توان یک  کارنامه طالبان  لذا  نیست.  دشوار 

دست آورد خارق العاده نظامی به حساب آورد.«

این عضو هیئت مذاکره کننده ی حکومت افغانستان 

و  اسلحه  لحاظ  از  هم  طالبان  گروه  اما  می گوید، 

دسته بندی های  حیث  از  هم  و  جنگی  تجهیزات 

جنگی به هیچ وجه توان ورود به شهرها را ندارند. به 

حمله  بکشند،  آشوب  به  را  شهری  شاید  او  گفته ی 

منفجر  را  مببی  یا  و  دهند  انجام  را  غافلگیرانه ای 

کنند و شامری را به خاک و خون بکشند؛ اما آن ها 

آماد گی ایستادن و مقاومت در شهرها را ندارند.

نفری   20 و  ده نفری  »دسته های  می کند:  تأکید  او 

طالبان توان مقابله با هزاران رسبازی را که از شهرها 

دفاع می کنند، ندارند.«

سرمقاله

تروریستان نیروهای مسلحی هستند که با عملکرد خشن 

فردی  و  کشتارجمعی  به  غیرنظامی  شهروندان  برابر  در 

در  امنیتی  معادالت  از  مهمی  بخش  می پردازند.  مردم 

گرفته  شکل  جهانی  بزرگ  قدرت های  تقابل  در  جهان، 

همین  فشار  زیر  متامدی  سال های  در  افغانستان  که 

کشمکش ها دچار ناامنی ها و خشونت های بسیاری شده 

است.

زاییده  تروریزم  که  است  واقعیت  به  نزدیک  امر  این 

است.  قدرت ها  میان  تقابل  و  تنش  شکل گیری 

بهره گیری  با  زیاده خواهی قدرت ها  و  تنش  خودخواهی، 

از انجامد فکری گروه های تروریستی و تنگدستی مردمان 

بومی به زایش و پیدایش تروریزم انجامیده است.

انجامد  از  بهره گیری  با  جهانی  و  منطقه ای  قدرت های   

را  تروریزم  افغانستان،  در  افراطی  توده های  میان  فکری 

پرورش داده است، تفاوت تروریزم با دیگر گروه های ارتشی 

نظامی شان،  حمالت  در  تروریستان  که  است  این  در 

از  نیستند.  قایل  نظامی  و  ملکی  افراد  میان  تفاوتی 

همین رو، تروریستان برای زیر فشار قرار دادن دولت ها، 

به حمالت نظامی علیه افراد ملکی متوسل می شوند که 

دنیا  از همه ی کشورهای  بیشرت  مورد  این  افغانستان  در 

برجسته تر است.

 نبود اسرتاتژی مشرتک میان قدرت ها در امر مدیریت و 

مهار تروریزم، هم اینک تروریزم را به تهدیدی جهانی بدل 

کرده است؛ معضلی که دیگر به آسانی قابل مهار نیست. 

پس از 2001، امریکا و ناتو برای مهار تروریزم و القاعده 

وارد افغانستان شدند؛ اما در درازای دو دهه رویارویی با 

این گروه ها، اکنون ترس سقوط افغانستان به کام تروریزم 

پس از بیرون رفنت نیروهای امریکایی بیشرت از هر زمانی 

احساس می شود.

گفت وگوهای صلح افغانستان، به طالبان و دیگر گروه های 

تروریستی، این ذهنیت را داده است که گویا ناتو، امریکا و 

دیگر قدرت های جهان در برابر خواست های شان متکین 

تروریستی  گروه های  سایر  دیگر،  جانب  از  است.  کرده 

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  توجه  مرکز  در  فعالً  که 

اطمینان  این  به  طالبان،  کارکرد  از  الهام  با  ندارد،  قرار 

جدایی ناپذیر  رشیک  آینده  سال های  در  که  رسیده اند 

قدرت در افغانستان خواهند بود.

بایدن،  جو  به  امریکا،  استخباراتی  نهادهای 

اگر  که  داده اند  هشدار  کشور،  این  رییس جمهوری 

حکومت  با  طالبان  توافق   از  پیش  امریکایی  رسبازان 

که  می رود  احتامل  کنند،  ترک  را  کشور  این  افغانستان 

این گروه در دو یا سه سال آینده، بخش های بیشرتی از 

افغانستان را زیر کنرتل خود درآورند.

نیویورک تایمز، به نقل از یک منبع آگاه اطالعاتی امریکا، 

است  نوشته  مارچ(،   26  /1400 حمل   6( جمعه  روز 

امکان  افغانستان،  از  بخش هایی  بر  طالبان  تسلط  که 

به دنبال خواهد  نیز  را  القاعده  تروریستی  گروه  بازسازی 

داشت.

امریکایی  مقام های  از  برخی  گزارش،  این  بنیاد  بر 

افغانستان  در  امریکایی  رسبازان  حفظ  طرفدار  که 

نیروهای  تا  می کنند  استفاده  اطالعات  این  از  هستند، 

افغانستان  در  شده  تعیین  وقت  از  پیش تر  کشور،  این 

اطالعات  این  که  است  نوشته  نیویورک تایمز  مبانند. 

ترامپ،  دونالد  برای  گذشته  سال  طبقه بندی شده، 

رییس جمهور پیشین امریکا تهیه شده بود.

در  موجود  ناامنی های  و  گسرتده  تهدید های  وجود  با 

افغانستان، دونالد ترامپ ریاست جمهوری پیشین امریکا 

بسیار  امر  واقعیت  اما  نگذاشت؛  افغانستان  به  وقعی 

آینده ای نزدیک  خطرناک است؛ خطری که جهان را در 

با تهدید تروریزم رو به رو خواهد کرد.

طالبان،  گیری  امتیاز  و  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

به هر صورت واریز کردن قدرت به حساب تروریزم است. 

اگر گفت وگوهای صلح به نتیجه  برسد، متام تروریستان 

امریکا  اگر  گرفت.  خواهند  پیش  در  را  طالبان  روش 

استخباراتی  گزارش های  بر  بنا  کند،  ترک  را  افغانستان 

و  کرد  خواهد  سقوط  طالبان  کام  به  افغانستان  موجود، 

از دهه ی نود قرن گذشته جهان را  القاعده بیشرت  خطر 

تهدید خواهد کرد.

اکنون اگر ناتو و امریکا در گفت وگوهای صلح افغانستان 

را ترک کنند،  افغانستان  و  امتیاز قایل شوند  به طالبان 

بیشرت گروه های تروریستی در جهان با الهام از طالبان و 

گفت وگوهای صلح افغانستان، جدا از جنگ، وارد ترفند 

و  دیپلوماتیک  روش  به کارگیری  با  و  شده  دیپلوماتیک 

سیاسی، تروریستان آینده نیرومندتر از تروریستان اکنون 

افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  و  بود  خواهد 

نه تنها افغانستان را چه بسا جهان را تهدید خواهد کرد.

ه  یند آ ن  یستا ر ترو
؛ تیک ما یپلو د بهی  حر و 

از طالبان جهان را تهدید می کیند الهام  با  خطری که 

شورای امنیت ملی افغانستان 
در واکینش به ادامه حضور 

نیروهای امریکایی و آلمانی پس 
از اول ماه می در این کشور 
گفته که بار جنگ بر دوش 

نیروهای امنیتی افغانستان 
و مسئولیت دایمی نیروهای 

افغانستانی است و هر کشوری 
که در مقابله با »تروریزم« به 

این کشور کمک کیند، استقبال 
می کینند.

گزارش

علی شیر شهیر
گزارشگر

افغانستان؛ عمده ی  بخش های  بر  طالبان  احتمالی  تسلط  به  واکینش ها 

» رند ا ند فقیت  مو نس  چا ن  لبا طا «

بایدن  جو  دولت  به  امریکا  اطالعاتی  آژانس های 

در  گفته اند؛  کشور-  این  جدید  -رییس جمهوری 

صورتی که پیش از خروج نیروهای امریکایی توافق 

طالبان  گروه  نشود،  حاصل  افغانستان  در  صلح 

بخش  بر  آینده  سال  سه  یا  دو  ظرف  می تواند 

گسرتده ای از افغانستان تسلط پیدا کند.

که  داده اند  هشدار  تازه  گزارشی  در  نهادها  این 

پیش از اجرای روند خروج کامل نیروهای امریکایی 

توافق نامه ی تقسیم قدرت در افغانستان باید نهایی 

شود.

گزارش  امریکایی  مقام های  قول  از  نیویورک تایمز 

بر  طالبان  دوباره  تسلط  صورت  در  که  است  داده 

القاعده  افغانستان، زمینه ی احیای مجدد شبکه ی 

نیز مهیا خواهد شد.

تصمیم  اکنون  تا  امریکا-  -ریيس جمهور  بایدن  جو 

نیروی   ۳500 خروج  یا  حفظ  درباره  را  خود  نهایی  

امریکایی تا مهلت تعیین شده در اول ماه می، اعالم 

نکرده است.

در  که  طالبان  با  امریکا  صلح  توافق نامه  اساس  بر 

خارجی  نیروهای  متام  شد،  امضا   2020 فربوری 

خارج  افغانستان  از  دیگر  ماه  دو  از  کمرت  تا  باید 

شوند.

کنفرانس  نخستین  در  بایدن  جو  این،  از  قبل 

بود  گفته  کاخ سفید،  در  کارش  آغاز  از  بعد  خربی 

»به  اول می  تا  امریکایی  نیروهای  تحقق خروج  که 

دالیل تاکتیکی« بسیار »دشوار« است اما تاکید کرد 

افغانستان  در  طوالنی  مدت  ندارد  قصد  امریکا  که 

مباند.

او پنج شنبه در نخستین نشست خربی اش در کاخ 

سفید گفت تصور منی کند که نیروهای امریکایی تا 

سال آینده در افغانستان حضور داشته باشند.

در همین حال، روز جمعه، آملان نیز اعالم کرد که 

پارملان این کشور مأموریت نیروهایش در افغانستان 

را برای 10 ماه دیگر متدید کرده است.

با نرش اعالمیه ای هشدار داده اند اگر همه  طالبان 

زمان  در  دوحه  توافق نامه  مطابق  خارجی  نیروهای 

مشخص شده از افغانستان بیرون نشوند، مسئولیت 

آن به آمریکا برمی گردد.

این گروه افزوده که در این صورت ناگزیر است »به 

اشغالگر  نیروهای  برابر  در  مبارزه مسلحانه  و  جهاد 

دوام بدهد و کشور خود را آزاد بسازد.«

ادامه  به  واکنش  در  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 

اول  از  پس  آملانی  و  امریکایی  نیروهای  حضور 

بر دوش  بار جنگ  که  گفته  این کشور  در  می  ماه 

دایمی  مسئولیت  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

در  که  کشوری  هر  و  است  افغانستانی  نیروهای 

کند،  کمک  کشور  این  به  »تروریزم«  با  مقابله 

استقبال می کنند.

مقام های  از  برخی  که  نوشته  نیویورک تایمز 
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آن که وضعیت طبقه ای کارگر این جامعه اسف بار است؛ 

اما آن ها هنوز از »طبقه برای خود« شدن بسیار فاصله 

دارند و این فاصله هزینه های زیادی خواهد داشت.

کابل  شهر  همین  در  که  می دانیم  ما  همه ی  اکنون 

ثرومتندان، چیزهای که برای ما شاید داشنت رویای آن 

سنگین متام شود، آن ها در خدمت دارد. رسمایه دارها 

حتا با استفاده از ابزار مرشوع شان )پول(، اعضای بدن 

ما را در خدمت می گیرند.

جورج زیمیل نظری دارد که می گوید: »در جامعه آن چه 

خواهد  را  ارزش  باالترین  نایاب،  نه  باشد؛  کمیاب ترین 

داشت )هامن، ص: 10۳(. او گاز اکسیژن را که همه ی 

ماده  این  که  آورده، می گوید  مثال  تنفس می کنیم،  ما 

با آن که حیاتی است؛ اما چون زیاد است، کسی ارزش 

خاصی به آن قایل منی شود.

موجود،  ثروت  کابل،  شهر  بخصوص  و  افغانستان  در 

بیشرت در دستان تعداد اندکی آدم ها مترکز یافته است. 

به این صورت، برای آن ها همه چیز دست یافتنی است؛ 

دست نیافتنی  چیزها،  پیش پاافتاده ترین  ما  برای  اما 

می مناید. به این صورت همه چیز برای ما مهم است؛ اما 

برای آن ها کمرت چیزی مهم است. 

عرضه  زمینه ی  حتا  پس  بیکارند؛  زیادی  کابلیان  چون 

کردن نیروی کار، در این شهر محیا نیست. اگر چنین 

فروخته  ارزان  آن جا  تا  نیرو  این  باشد،  چیزی محیا هم 

اساسی  نیازمندی های  به خوبی  منی تواند  که  می شود 

ما را رفع کند. این وضعیت، باشندگان شهر را تا آن جا 

در تنگنا قرار داده است که اکنون بسیاری ها به فروش 

اعضای بدن شان رو آورده است. ظاهراً گرده تنها چیزی 

کمیاب است که به خاطر کمیاب بودن آن، مقداری پول 

نصیب فروشنده می شود.

از لحاظ  از لحاظ اجتامعی و هم  چنین وضعیتی، هم 

اخالقی، وحشتناک است. از آن جایی که موانع زیادی 

کشور  این  و  شهر  این  تهی دستان  متحدشدن  رس  بر 

چنین  درون  از  پیامدی  هر  بروز  امکان  دارد؛  وجود 

وضعیتی است؛ اما هیچ پیامد مثبتی نخواهد بود.

مستقیم به جیب صاحب کارخانه می رفت. کارخانه دار 

با اندوخنت رسمایه بیشرت، کارگران بیشرتی را استخدام 

یک  این  می دادند.  افزایش  را  تولیدات شان  و  کرده 

قسمت واقعیت رسمایه داری دوران مارکس بود؛ جانب 

دیگر این قضیه به گونه ای بود که رسمایه دار با استفاده 

از ارزش اضافی کار کارگران هم پولدارتر شده می رفت 

می کرد؛  دست وپا  خودش  برای  مرفهی  زندگی  هم  و 

معاش  با  -کارگران-  واقعی  تولیدکنندگان  درحالی که 

بخورومنیری زندگی شان را رس می کردند.

کابل نیز چنین است، با این تفاوت که بیشرت افراد در 

هرچند  هستند.  کوچکی  تجارت های  مرصوف  این جا 

بخشی قابل توجهی از کارگران مرصوف کار در کارخانه ها 

است که بیشرتین سود آن به جیب صاحب وسایل تولید 

می رود؛ اما اغلب کارگران شهر ما به تجارت های کوچک 

تُن  چندین  کردن  وارد  با  تاجر  مثالً  هستند.  مرصوف 

کراچی داران  و  دکانداران  به  را  آن  کابل،  به  شهر  میوه 

تا شام،  از صبح  این جا فروشنده است که  می فروشند. 

درآمد  تا  می نشیند  میوه  کیلو  چند  فروخنت  انتظار  به 

ناچیزی از سود فروش میوه کسب کند. 

قیمتی  و  دارد  که  کوچکی  تجارت  سبب  به  فروشنده 

که میوه یا جنس دیگری را از تاجر خریداری می کند، 

منی تواند سود دندان گیری را نصیب شود. در این شهر 

ارزش  کارگرانی است که  فروشنده های کوچک، هامن 

رسازیر  بزرگ  تاجران  جیب های  به  اضافی شان  کار 

می شوند. تازه این یک  بخش واقعیت است.

بخش دیگر واقعیت این است که تعداد زیادی از مردمان 

پیش پاافتاده  بسیار  کارهای  در  یا  و  بیکارند  شهر  این 

مرصوف هستند. مثالً بعضی از باشنده های شهر کابل 

هستند.  مرصوف  بازیافت  قابل  زباله های  جمع آوری 

شهر خوانی

طاهر احمدی

در هرجایی به شمول شهر 
کابل، ثروتمندان با مدیریت 

بازار، در دست داشتن وسایل 
تولید و به جیب زدن ارزش 

اضافی کار مردم، به وزن طال و 
مقدار پول شان می افزایند. آن ها 

کار نمی کینند، بلکه مدیریت 
می کینند. اگر فرض مارکس 

مبنی بر این که »هر ارزشی از کار 
می آید« را قبول داشته باشیم، 

درمی یابیم که ثروتمندان با 
استفاده از ارزش های که توسط 

دیگران انجام می شود، نفع 
می برند.

فروشنده به سبب تجارت 
کوچکی که دارد و سطح قیمتی که 

میوه یا جنس دیگری را از تاجر 
خریداری می کیند، نمی تواند سود 

دندان گیری را نصیب شود. در 
این شهر فروشنده های کوچک، 

همان کارگرانی است که ارزش کار 
اضافی شان به جیب های تاجران 

بزرگ سرازیر می شوند.

همین  را  بازیافت  کارهای  نامناسب ترین  و  سخت ترین 

گروه انجام می دهند، در حالی که سود اضافی کار آن ها 

به جیب های کارخانه دارها می رود.

در این شهر نفس مردم زیر فشار تاجران، سیستم بازار 

آزاد، لجام گسیخته و صاحبان رسمایه گرفته می شود. به 

دلیل زیاد بودن نیروی کار، کمرتین حد ممکن ارزش 

شده ی  پاشان  اساس  و  بنیه  که  کارگر  به  اقتصادی 

ارزش ها به دست شان به وجود می آید، تعلق می گیرد.

این وضعیت بدون شک، بیشرت از این نیز خواهد شد؛ 

که  است  به گونه ای  رسمایه داری  نظام  ماهیت  چون 

توسط  کوچک  کارخانه های  و  رشکت ها  آن  سایه ای  در 

در  شد.  خواهد  بلعیده  بزرگ  کارخانه های  و  رشکت ها 

حتا  و  شهر  یک  مردمان  کار  اضافی  ارزش های  نهایت 

یک  کشور به خزانه ی آن ها ریخته خواهد شد.

و  وضعیت  بیان  از  بخشی  می تواند  تنها  باال  سخنان 

کارکرد رسمایه داری با توجه به وضعیت شهر کابل باشد. 

این است که باشندگان شهر چنین  اما  نکته ی اصلی، 

رقابت  و  تالش  در  همواره  و  پنداشته  بدیهی  را  چیزی 

نصیب  ثرومتندان  خزانه ی  از  بیشرتی  سهم  تا  هستند 

نباشد،  میان  در  مفادی  تا  که  هم  ثرومتندان  شوند. 

چیزی به کسی منی بخشد. در واقع مفادی که او برای 

کارگر  کار  اضافی  ارزش  هامن  می کند،  کامیی  خود 

است که بیشرتین زحمت را متقبل می شود. در چنین 

اصلی  قربانیان  شهر  این  کارگر  طبقه  بازهم  وضعیتی 

خواهد بود.

را  کارگران  اغلب  »رسمایه داران،  می گوید:  مارکس 

با  کسی  چه  ببینند  تا  می اندازند؛  )رقابت(  جنگ  به 

)مبانی  باشد  را داشته  تولید  بیشرتین  کمرتین هزینه، 

کالسیک  ریشه های  و  معارص  جامعه شناختی  نظریه ی 

آن ، 1۳89، ص:60(.« این مسئله می تواند، در خصوص 

بهره کشی می کنند  فروشندگان کوچک  از  که  تاجرانی 

نیز معنا شود.

و  تولید  وسایل  ثروت،  منابع  همه چیز؛  ثرومتندان 

قابلیت های تجارت را به دست دارند که توسط آن نیروی 

کارگر را نیز به خدمت می گیرند. کنار آمدن کارگران با 

»بیگانگی«  قالب مفهوم  را، مارکس در  چنین وضعیتی 

توضیح می دهد. 

در این وضعیت با آن که طبقه ی کارگر جامعه در وضعیت 

اهمیتی  تشابه  این  به  اما  می کنند؛  زندگی  مشابهی 

چیزی  چنین  آن ها  از  بسیاری  که  چه بسا  و  منی دهند 

را منی دانند. 

در واقع مردم در این حالت، »طبقه ای در خود« است. 

اتفاق  و  اعرتاضی  روحیه  این که  برای  مارکس می گوید 

بگیرد،  شکل  طبقاتی  نابرابری های  برابر  در  آن ها 

برای   »طبقه ای  و  یافته  رهایی  بیگانگی  از  آن ها  باید 

خود«شان شوند.

هامن گونه که قبالً نیز یادآوری شد، ادعاهای مارکس از 

با  اما به نظر می رسد، در کابل  با اهمیت است؛  جهتی 

مقوله ی »کارد به استخوان رسیده« را شاید زیاد شنیده 

باشید. این عبارت قدیمی معموالً در زمینه هایی به کار 

برده می شود که مشکل افراد تحت تأثیرش را نفس گیر 

کرده باشد. این مقوله در بیشرت موارد، نوید اعرتاض و 

اقدام عملی اشخاص تحت تأثیر مشکالت را می دهد.

برای  دهیم،  تشخیص  را  راه مان  فرا  مشکالت  ما  وقتی 

موجود  ما  که  آن جایی  از  می کنیم.  اقدام  آن  حل 

اجتامعی هستیم، بسیاری از مشکالت ما نیز از جامعه، 

تا زمانی که  گروه ها و اشخاص دیگری ناشی می شود. 

به  مشکالت  حل  برای  مساملت آمیز  راه حلی  می توانیم 

اما  اعرتاض منی زنیم؛  به  کنیم، دست  پیدا  آمده  وجود 

آن جا که مشکل را تشخیص و رسنخ راه حل آن را بدانیم 

به  کنیم،  حل  مساملت آمیز  به صورت  را  آن  نتوانیم  و 

اعرتاض و ایجاد تنش پناه می بریم. 

اما، اگر ما مشکل را به درستی تشخیص ندهیم و تبیین 

ممکن  باشیم،  نداشته  خود  دشوار  وضعیت  از  درستی 

است اعرتاضی در کار نباشد. در چنین وضعیتی تالش 

ما این خواهد بود تا راه موش رو )راه چاره ای( برای خود 

ما پیدا کرده و رصف از معرکه جان به سالمت بربیم. حتا 

گاهی ممکن است، قسمتی از جان خود را فدا کنیم تا 

کابل،  شهر  در  بخصوص  و  افغانستان  در  زنده مبانیم. 

را می فروشند  بدن شان  اعضای  زیادند کسانی که حتا 

کند.  حل  را  زندگی شان  در  پیش آمده  مشکالت  بر  تا 

اطالعیه های گرده فروشی را شاید گاهی دیده باشید. 

از  دقیقاً  می فروشند،  را  گرده های شان  که  اشخاصی 

هامن طیفی از آدم های است که زیر بار مشکالت شان، 

حارض به فروخنت قسمتی از بدن شان می شوند.

به شمول  کابل؛  باشنده های  مطلق  اکرثیت  مطمیناً 

می رسانند،  به فروش  را  بدن شان  اعضای  که  آن های 

جمعی  ممکن  و  خود  مربوط  تنها  را  مشکالت شان 

چنین  اما  بدانند؛  خود  خانواده ی  مانند  کوچکی، 

عمومی،  فقر  و  بیکاری  که  می کنند  فکر  مردم  نیست. 

چنین وضعیتی را به وجود آورده است. ما به آسانی قبول 

می کنیم که ممکن نیست با وضعیتی که شهر ما دارد، 

اوضاع زندگی متام باشندگان این شهر در حد قابل قبول 

بهبود یابد. با اندکی دقت درمی یابیم که چنین نیست.

در شهری که من، یا تو یا فروشنده ی کنار رسک مجبور 

می شویم برای رفع نیازهای ابتدایی، اعضای بدن خود 

را بفروشیم، کسانی نیز هستند که ذخیره ی پولی شان از 

وزن ما بیشرت است! فقری که اکنون ما در کابل مشاهده 

می کنیم، فقر واقعی نیست؛ بلکه فقر ناشی از نظام بازاِر 

لجام گسیخته )بازار آزاد( است. فکر می کنم فقر واقعی 

خواهد  طاعون  و  وبا  مانند  شود،  ملتی  دامن گیر  اگر 

بود، همه را زیر فشار قرار خواهند داد؛ در حالی که ما 

این جا  نیست.  چنین  کابل  وضعیت  می بینیم،  آشکار 

دستان  در  اما  می شود؛  تبادله  هنگفتی  رسمایه های 

تعداد اندکی از آدم ها.

که  است  به گونه ای  ما  اجتامع شهری  واقع سیستم  در 

همین پول ناچیزی که به دست من، تو، کارگر رس چوک 

و یا هرکسی از طبقه ی پایین می رسد، هامن پولی است 

که ثرومتندان خواسته است، به ما برسد. آن ها در مقابل 

اندک اندک پول ناچیزی که به  شهروندان فقیر می رسد، 

به گونه های مختلفی منفعت به جیب می زنند.

گفته  آملانی  جامعه شناس  و  اقتصاد دان  مارکس  کارل 

نظام  در  آن  ریشه ی  و  می آید  کار  از  ارزشی  هر  بود، 

بدون  می رسد.  کارگر-  -طبقه  پرولتاریا  به  رسمایه داری 

نباشد،  درست  کامالً  مارکس  حرف  این  اگر  شک 

جنبه های از واقعیت را در خود دارد و در بعضی رشایط 

مارکس  توسط  که  است  همین  حق  سخن  اجتامعی 

گفته شده.

در هرجایی به شمول شهر کابل، ثرومتندان با مدیریت 

زدن  جیب  به  و  تولید  وسایل  داشنت  دست  در  بازار، 

پول شان  مقدار  و  وزن طال  به  مردم،  کار  اضافی  ارزش 

می افزاید. آن ها کار منی کنند، بلکه مدیریت می کنند. 

کار  از  ارزشی  »هر  این که  بر  مبنی  مارکس  فرض  اگر 

می آید« را قبول داشته باشیم، درمی یابیم که ثرومتندان 

انجام  دیگران  توسط  که  ارزش های  از  استفاده  با 

می شود، نفع می برند.

در  جامعه  کارگر  افراد  مارکس،  دوران  اروپای  در 

کارخانه ها مرصوف کار بودند. به عنوان مثال، یک کارگر 

روزانه  سازی،  کفش  کارخانه ی  یک  در  کردن  کار  با 

نهایت  در  او  تنخواه  اما  می ساخت؛  کفش  جوره   10

این  به  می شد.  پرداخت  او  به  کفش  یک جوره  به اندازه 

صورت می بینیم که 9 جوره کفش، ارزش کار اضافی او 
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پیاملرب اسلالم زمانلی بله مدینه رفلت، جامعه ی اسلالمی 

– حکوملت اسلالمی را تأسلیس کرد؛ البتله پیش از رفنت 

بله مدینله بلزرگان ایلن شلهر در طایلف بله پیامرب اسلالم 

بیعلت کردنلد و هنلگام ورود بله مدینله ملورد اسلتقبال 

قلرار گرفلت و شلعر مشلهور »آفتلاب طللوع کلرد بله ملا« 

در اسلتقبال او می رسودنلد. او اسلاس یلک دوللت را در 

مدینله گذاشلت و در وثیقله  مدینه به عنلوان اولین قانون 

اساسلی، هویلت و دین و حقلوق همه مکنلات اجتامعی 

و دینلی آن شلهر را به رسلمیت شلناخت. او پلس از ورود 

بله مدینله نلام این شلهر را از یلرثب به املدینله که دولت 

شلهر )city state( معنلی می دهلد تغییلر داد.

 هرچنلد این دولت رسشلت دینی داشلت، اما به اسلاس 

اراده و رأی ملردم ایجلاد شلده بلود؛ اما در اسلالم تعریف 

مرحلله ای  در  نلدارد.  نظلام سیاسلی وجلود  از  روشلنی 

مواجله  محتلوای خالفلت  و  پارادایلم شلکل  بلا  کنونلی 

هسلتیم، حکوملت مدینله شلکل بسلیار ابتدایلی نظلام 

بلود و در خالفت هلا، شلکل و شلامیل امپراتلوری بله آن 

دادنلد، بله همیلن دلیل اسلت کله عالمه اقبلال الهوری 

نلام  بله  »آنچله  می گفلت:  دینلی  فکلر  احیلا  کتلاب  در 

خالفلت بلود، بیشلرت بله امپراتلوری می مانلد؛ زیلرا یلک 

قلوم و نلژاد بلر متلام جهلان اسلالم حکوملت می کلرد و 

ایلن بلا روح اسلالم بیگانله اسلت.«

اسلت.  تغییلر  در  زملان  تناسلب  بلا  نظلام  ایلن  شلکل 

و  افغانسلتان  مدنلی  قانلون  کله  سلنهوری  عبداللرزاق 

برخلی قوانیلن اساسلی کشلورهای اسلالمی کار او بلوده 

اسلت، در کتلاب فقله خالفلت و تحلول آن، می گوید: در 

زملان کنونلی خالفتلی کله بله شلکل امپراتوری تشلکیل 

اسلالمی ای  خالفلت  او  ازنظلر  اسلت.  ناممکلن  شلود، 

کله در قلرن 20 -21 تشلکیل می شلود بایلد بله شلکل 

سلازمان بین اللدول اسلالمی باشلد. او می گویلد وحدت 

یلک  وحلدت  ایلن  شلکل  املا  اسلت،  واجلب  اسلالمی 

از  آن  بلرای  و شلکل خاصلی  بلوده  اجتهلادی  موضلوع 

ایلن  اسلت،  تعریلف نشلده  پیاملربش  و  طلرف خداونلد 

وحلدت زمانلی در چارچلوب یلک امپراتوری بلود، اکنون 

باشلد. بین امللللی  سلازمان  یلک  قاللب  در  می توانلد 

را اسلام جهلان سیاسلی انحطلاط عللت

میبینیلد؟ چله در بیشلر

فقله سیاسلی بلا دوللت معلارص مللی آشلنایی نداشلت 

و زمانلی کله جهلان اسلالم بلا دوللت مللی آشلنا گردیلد، 

اسلتعامر، خالفلت و حکومت هلای ملوک الطوایفلی سله 

نلوع نظلام در رشق بلود کله با دولت ملی تفاوت داشلت.

در حاللی کله دولت هلای مللی در غلرب بله بلر مبنلای 

نظریاتلی کله در هلامن رسزمین هلا شلکل گرفلت، روی 

صحنله آمدنلد، جهلان اسلالم هلم بله تقلیلد از غلرب بله 

ایجلاد دوللت ملی دسلت زد کله تقلیدی خام و سلطحی 

بلود. بیشلرت ایلن دولت هلا تنهلا در شلکل مللی بودنلد و 

برخلی  از آن هلا مناینلده ی اسلتعامر بودنلد. در حلدود 

اسلالم  جهلان  در  به دشلواری  مللی  دوللت  قلرن  یلک 

تلب بحلران  پیوسلته در  شلکل گرفلت و جهلان اسلالم 

سلوخت. به هرحلال؛ اندیشلمندان مسللامن نتوانسلتند 

تیوری هایلی ارایله کننلد که راهگشلای مشلکالت جهان 

اسلالم باشلد.

تعریلف  مکانیلزم  یلک  اسلالمی  کشلورهای  بیشلرت  در 

شلده بلرای اداره ی نظام سیاسلی وجلود نلدارد؛ مثالً در 

پاکسلتان، الجزایر و مرص ارتش متام قدرت را در دسلت 

دارد، برخلی  کشلورهای دیگلر اسلالمی امیرنشلین اند و 

کشلورهای دیگلری ادعلای دموکراسلی می کننلد، وللی 

بویلی از دموکراسلی نربده انلد.

املا در غلرب، قلدرتریلن رهرب امریلکا دوناللد ترامپ بود، 

ادعلا تقللب و دسلتربد را در انتخابلات داشلت، املا چون 

یلک سیسلتم مهلار قلدرت در آنجا وجلود دارد، به آسلانی 

مهلار شلد، املا در جهان اسلالم – کشلورهای رشقی این 

مکانیلزم هنوز نهادینه نشلده اسلت.

نسبتاسامباسیاستچگونهاست؟

نه تنهلا ادیلان کله حتی هلر، اقتصاد، ادبیلات و فرهنگ 

نیلز بلا سیاسلت رابطله  دارنلد و در میلان ادیلان رابطه ی 

دلیلل یلک رسی از نقلاط ضعلف سلقوط کردنلد.

تواینبلی، ملورخ مشلهور انگلیسلی، خالفلت عثامنلی را 

در  حکوملت داری  سلسلله های  طوالنی تریلن  از  یکلی 

تاریلخ بلرش می دانلد. طبیعلی اسلت هلر سلسلله ای کله 

شلش و نیم قلرن حکوملت کنلد بایلد بله تاریلخ بپیونلدد؛ 

املا اگلر روی عللل سلقوط خالفلت عثامنلی  حلرف بزنیم 

ایلن عواملل بیشلرت ریشله در درون آن نظلام داشلت تلا 

بیلرون آن.

 سلید جلامل، حلیم پاشلا و رشلید رضا و دیگلران ناقوس 

خطلر را در داخلل دسلتگاه خالفلت بله صلدا درآوردنلد. 

عللوم  بلا  بیگانگلی  بلزرگ سلقوط خالفلت  عاملل  یلک 

و  بیلدار شلد  از خلواب  اروپلا  کله  زمانلی  بلود.  تجربلی 

از عللوم تجربلی قلدم برداشلت؛  در عرصله ی اسلتفاده 

ماشلین بخلار و هواپیامهلای جنگلی اخلرتاع و سلاخته 

شلد؛ و در آن وقتلی که هواپیامهای جنگلی ارتش ایتالیا 

لشلکر خالفلت عثامنلی را در لیبیلا مبباردملان می کلرد، 

ملرد عثامنی به شمشلیر و بلازوی خود تکیه کلرده و تنها 

ابلزار جنگلی اش تلوپ  و تفنگ بلود. آن زملان عثامنی ها 

متوجله شلدند کله چقلدر عقلب افتاده انلد، وللی خیللی 

دیلر شلده بود.

دلیلل دیگر سلقوط خالفلت عثامنی بیگانگی بلا اجتهاد 

بلود، بله همین دلیل سلید جلامل در پی تغییلر وضعیت 

برآملد. در زمانلی که تورات و انجیلل به عنوان کتاب های 

مقلدس در کشلورهای اروپایلی بله میلیون هلا نسلخه بله 

چلاپ می رسلید، برخلی عللامی دربلار خالفلت عثامنلی 

حتلی مطبعله و چلاپ را حلرام می دانسلتند. بیگانگلی 

بلا شلیوه های مدیریلت معلارص عللت دیگلری بلود کله 

آن رسزمیلن پهنلاور را پارچه پارچله منلود. کشلمکش و 

رقابلت بلا اروپلا کله عثامنی هلا قرن هلا دیوارهای شلان را 

بلا تلوپ می کوبیدنلد عللت بیرونلی این سلقوط هولناک 

بله شلامر می رفت.

تنشهلایداخللیدرخافلتچلهبلودهو

چهنقشلیرادرسلقوطخافتبلازیکرده

است؟

در  و  بلوده  نهفتله  انسلان  ذات  در  قلدرت  بله  گرایلش 

کله  شلخصیت هایی  میلان  گرایلش  ایلن  خالفت هلا 

بله قلدرت چشلم می دوختنلد کلم نبلود. بله قلول املام 

غزاللی؛ جلربوت و قلدرت یکلی از صفات خداوند اسلت، 

از آنجایلی در انسلان روح خلدا دمیلده شلده اسلت، این 

مخللوق پیوسلته تلالش ملی ورزد تلا بله قلدرت و سللطه 

بیشلرتی دسلت یابلد.

املا نظام هلای خالفتلی به ویلژه از اموی هلا بله بعلد فاقلد 

مکانیزملی بودنلد کله فزون طلبلی قلدرت را مهلار کنلد. 

در خاورمیانله سله فرهنلگ بزرگ: ترکی، عربلی و آریایی 

بلا همله شلاخه های آن در تاریلخ وجلود داشلته اسلت. 

از  فرهنلگ  سله  ایلن  میلان  خاورمیانله  کشلمکش های 

زملان عباسلی ها آغلاز یافلت و در دارالخالفله عباسلی ها 

در بغلداد، تنلش میلان این سله عنرص فرهنگی به شلدت 

بلاال گرفلت. بر عالوه عنلارص قبیله ای و اثنیتلی و زبانی، 

مذهلب هلم نقشلی در ایلن کشلمکش ها داشلته اسلت.

نلگاهعللایفقلهاسلامیبلهسیاسلتو

چیسلت؟ خافلت نظلام

حلرت  دارنلد،  نزدیلک  پیوسلتگی  سیاسلت  و  اسلالم 

حدیلث و کریلم قلرآن در خافلت اسلاس

چیسلت؟ رشیلف

در سلال های گذشلته یلک نهادهلای پژوهشلی در غلرب 

نظرسلنجی را در رابطله بله خالفلت در میلان کشلورهای 

اسلالمی از اندونزیلا تلا ملرص و کشلورهای شلامل آفریقلا 

و جنلوب آسلیا ماننلد پاکسلتان راه انلدازی کلرده بلود؛ 

ایلن نهلاد دریافتله اسلت کله در بیشلرت جوامع اسلالمی 

عالقه منلدی بله – بازگشلت خالفلت – وجلود دارد؛ املا 

مهلم ایلن اسلت کله بحلث خالفلت در میلان توده هلای 

حتلا  اسلت؛  نشلده  تفهیلم  درسلت  به صلورت  مسللامن 

شلامری از دانشلمندانی کله در رابطله بله خالفلت بحث 

دارنلد، ابعلاد ایلن مسلئله را منی داننلد.

در قلرآن کریلم در چنلد ملورد لفلظ خلیفله آملده اسلت، 

از  بلا تصویلری کله املروز ملا  ایلن اصطلالح  املا نفلس 

خلیفله داریلم متفاوت اسلت. در قرآن خالفلت به معنای 

از ریشله لغلوی »خللف« و  آبادانلی ذکلر شلده اسلت و 

»خللف یخللف« کله به مفهوم جانشلین سیاسلی کسلی؛ 

و یلا فلردی کله به جلای فلردی دیگلر میایلد، اسلتفاده 

صلورت نگرفتله.

دیگلری  نحلوی  بله  ملا »خالفلت« می نامیلم  آنچله  املا   

در قلرآن کریلم ذکلر شلده کله »ُمللک« بلوده و بلا مفهلوم 

املروزی خلیفله  خیللی نزدیلک اسلت؛ املا نلص رصیلح 

کله در قلرآن کریلم گفتله باشلد، پلس از پیاملرب خالفلت 

را برپلا کنیلد وجلود نلدارد. بله همیلن دلیلل اسلت کله 

پلس از رحللت محملد )ص( صحابله ی کلرام بلرای اداره  

کلردن نظلام دچلار تردیلد شلدند تلا این کله اجلامع برپلا 

شلد و حلرت ابوبکر صدیلق را به عنلوان خلیفه انتخاب 

کردند.

 در رابطله بله خالفلت  احادیلث نبلوی به صلورت اخبلار 

اسلت نله حکمی، مثلالً در حدیثلی از پیاملرب اکرم )ص( 

روایلت اسلت که می گوید؛ خالفت برای ۳0 سلال اسلت 

کله بیشلرت ایلن احادیلث ضعیلف و برخلی  هلم نیلاز بله 

بازخوانلی دارد کله اینجلا فرصت بحث پیراملون جزئیات 

آن نیسلت.

بله هلر حلال هلر دینلی ابعلاد سیاسلی خلود را دارد و 

اسلالم هلم دارای ابعلاد نیرومنلد سیاسلی بلوده و ایلن 

تفلاوت  گروه هلا  برخلی  کودکانله  طرح هلای  بلا  ابعلاد 

و  ابعلاد – خالفلت- خیللی پیچیلده و عمیلق  و  داشلته 

نیلاز بله کنلکاش دارد. زمانی کله یک گروه خلاص بنا به 

دالیللی بحلث کلی ماننلد خالفت را در رشایط آشلفته ی 

اجتامعی جهان اسلالم میان جوانان احساسلاتی مطرح 

می کنلد و ایلامن و احسلاس آن هلا را در مسلیر دلخلواه 

خویلش اسلتقامت می دهنلد و دور از بحث های علمی و 

اصوللی و فضلای بلاز و آرام فکلری به رسبازگیری دسلت 

می یازنلد، این جلا اسلت کله نیلاز بله کنلکاش روی ایلن 

مسلئله مطلرح می شلود.

اسلامی خافتهلای شکسلت دلیلل

بلود؟ چله در عثانیهلا خافلت بهخصلوص

ابلن خللدون گفتله اسلت: خانواده هلای سللطنتی نیلز 

ماننلد عملر انسلان ها تابلع یلک رسی از قوانیلن اسلت؛ 

مرحلله ی کودکلی، جوانلی، بزرگی و پیوسلنت بله تاریخ. 

خانواده هلای املوی، عباسلی، فاطملی  و عثامنلی تابلع 

بله  بنابرایلن متلام خالفت هلا  بوده انلد؛  قوانیلن  چنیلن 

دلیلل یلک رسی از انگیزه هلای قلدرت، ایجاد شلدند و به 

گفت وگو

بشیراحمد انصاری: 
وی یک سکه اند حزب التحریر ،  القاعده و طالبان   دو      ر

گفت وگو با بشیر احمد انصاری، دین پژوه، نویسنده، استاد دانشگاه و مسئول پییشین دییپارتمنت گفت وگوهای سازمان همکاری های اسالمی

شاره:
از چندی بدین سو، در افغانستان و دیگر کشورها اسالمی، خالفت خواهی در فضای مجازی؛ 
 شبکه ی تویییتر »ترند« شده و تعدادی از مردمان دین مدار با هش تگ خالفت را برپا 

ً
خصوصا

کینید، خواهان برپایی دوباره ی خالفت اسالمی شده اند که در افغانستان بیشتر حزب التحریر 
 برای تأسیس دوباره خالفت، کمر بسته اند. 

ما به دنبال این هستیم که بدانیم، آیا در چنین مقطع زمانی خالفت می تواند، پاسخ گوی 
نیازهای سیاسی-اجتماعی مسلمانان کشورهای اسالمی باشد؟ یا خالفت در جوامعی که 
مشمول اکیثریت مسلمان می شود، امر قطعی و در قران و احادیث، برپایی خالفت موجه 

است؟
در این مورد گفت وگویی را با بشیراحمد انصاری؛ روشن فکر دینی، دین پژوه و نویسنده ی 

کیتاب های متعددی چون افغانستان در آتش نفت، خ خالفت، مذهب طالبان، جایگاه 
هویت ها در گفتمان اسالم گرایی معاصر، مترجم تأثیر اسالم بر فلسفه و هنر... تدارک دیدیم و 

به دنبال پاسخ هایی هستیم که بدانیم برپایی خالفت در زمان کینون یا عصر مدرن، چه احکام 
شرعی و پییامد هایی دارد.

گرایش به قدرت در ذات انسان 
نهفته بوده و در خالفت ها این 

گرایش میان شخصیت هایی که به 
قدرت چشم می دوختند کم نبود. 

به قول امام غزالی؛ جبروت و قدرت 
یکی از صفات خداوند است، از 

آنجایی در انسان روح خدا دمیده 
شده است، این مخلوق پییوسته 

تالش می ورزد تا به قدرت و سلطه 
بیشتری دست یابد.

ابوبکر صدیق
گفت وگو کننده
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ملت هلا را کملک مناینلد.

ماننلد تحریلر حلزب کله کلیدواژههایلی

اسلتفاده القاعلده و داعلش طالبلان،

میکننلدخیللشلبیههمانلد،بلهنظرشلا

دارد؟ وجلود گروههلا ایلن میلان تفاوتلی

بله یلک معنا حزب تحریر از یکسلو؛ و القاعلده، طالبان و 

داعلش از سلوی دیگلر دو روی یلک سلکه اند. گروه هایی 

ماننلد طالبلان، داعلش و القاعلده عنلرص سلخت افزاری 

خشلونت اند و حلزب تحریلر عنلرص نرم افلزاری soft آن. 

حلزب تحریلر بلا اسلتفاده ا ز ایلن کلیدواژه هلا بلرای ترور 

شلخصیتی انسلان ها اسلتفاده می کنلد و کوچک تریلن 

نقلدی را بلا چلامق تکفیلر پاسلخ داده و هلر مخالفلی را 

برخی هلا  کله  هامن طلوری  می ناملد،  اسلتعامر  ملزدور 

خلود ایلن حلزب را بلا همیلن تهملت نشلانه می گیرنلد. 

به هرحلال، اگلر قدرتلی بله دسلت ایلن گلروه قلرار گیرد، 

ملا شلاهد چله فجایعی خواهیم بلود. آنکه در بلرون دایره 

قلدرت دسلت بله ترور شلخصیتی می یلازد با قلرار گرفنت 

بلر اریکله قلدرت از تلرور فیزیکلی رصفله نخواهلد کرد.

ایجلاد تحریلر حلزب کنونلی رشایلط در

هلدف را اسلام جهلان متلام بلر خافلت

یلک ایلن نظلرشلا بله خویلشمیدانلد،

نیسلت؟ رؤیلا

آتلِش اشلتیاق برگشلت بله علرص امپراتلوری  این هلا در 

می سلوزند. هلر انسلانی که اطلالع کمی از فقه سیاسلی 

و اوضلاع جهان داشلته باشلد، می داند کله تحقق چنین 

رؤیایلی دشلوار اسلت اگلر غیرممکلن نباشلد. در رشایط 

فعللی منی تلوان بله علرص امپراتوری هلا برگشلت، اکنون 

راسلتا  ایلن  در  اسلت.  بین امللللی  سلازمان های  علرص 

ایجلاد سلازمان بین اللدول کشلورهای اسلالمی عملی تر 

اسلت، درحالی کله خالفلت خواهلی جریلان تحریری در 

رشایلط کنونلی مضحلک و خنلده آور اسلت. اگلر شلام از 

حلزب تحریلر بخواهیلد که یک پرورشلگاه بلرای کودکان 

یتیلم، یلک جلاده و حتلا یک لقمه نلان بله یلک همسلایه 

بدهلد، میگوینلد بگذاریلد تلا خلیفله ظهلور کنلد. حلزب 

تحریلر بلا ایلن کار، جامعله ی اسلالمی را پشلت نخلود 

رس  در  را  خالفلت  روی ای  تلو  می کنلد.  روان  سلیاه 

داشلته بلاش، املا رویکلرد عملی تو بلرای ملردم و جامعه  

؟ چیست

دارالکفلر بله جهلان تحریلر حلزب ازنظلر

نلزد در و شلده تقسلیم داراالسلام و

اسلامی کشلورهای متلام تحریلر حلزب

املام املا اسلت، دارالکفلر و اسلتعار زیلر

– کشلور هلر در کله میگویلد ابوحنیفله

و شلود جلاری اسلام شلعایر کله مکانلی

دارالکفلر باشلد، نداشلته وجلود مانعتلی

. نیسلت

در قرآن کریلم و حدیلث نبلوی جایلی به نلام دارالکفلر و 

داراالسلالم نیسلت، ایلن اجتهاد فقهای متقدم مسللامن 

اسلت کله جهلان دوران خویلش را بله چنیلن دارهایلی 

تقسلیم منودنلد. بله ایلن معنلی که ایلن مسلئله از جمله 

مسللامت و بدیهیات دین نبوده و امری اجتهادی اسلت 

کله می شلود در رشایلط کنونلی روی آن دوبلاره اجتهلاد 

منلوده  تغییلر  جهلان  اوضلاع  کله  هامن طلوری  شلود. 

اصطالحلات نیلز بایلد تغییلر کنلد. املروز یلک مسللامن 

در کانلادا وزیلر می شلود، یلک زن مسللامن نخسلت وزیر 

سلنگاپور می گلردد، یلک مسللامن در ایتوپیلا وزیلر دفاع 

خارجله  وزیلر  ملرص  در  غیرمسللامن  یلک  و  می شلود 

می گلردد. متلام ایلن کنش واکنش هلا اجتامعلی نیاز به 

یلک تعریلف جدید اجتامعلی دارد. فقهای مسللامن هم 

تأکیلد داشلته اند کله در جامعله ای کله برای اجرا شلعایر 

اسلالم مامنعت وجود نداشلته باشلد، داراالسلالم اسلت. 

متلام جهلان اسلالم را دارالکفلر خوانلدن جفلای بزرگلی 

در حلق مسللامن ها اسلت.

ازدیلدشلا،درانتظلارخلیفلهبلودنحزب

تحریلربلهچلهمیماند؟

نشلان  دور  گذشلته های  در  انسلان  روان شلناختی 

شکسلت،  زمینله ی  و  ضعلف  زملان  در  آدم  می دهلد؛ 

البتله  می بلرد.  پنلاه  منجلی  یلک  برگشلت  رویلای  بله 

مهدی هایلی کله در هرچنلد سلال در جواملع اسلالمی 

ظهلور می کننلد، ریشله در همیلن مفاهیلم دارد. حلزب 

تحریلر نیلز بله همیلن مفاهیلم پنلاه بلرده کله خلیفله بلا 

پرچلم سلیاه و شمشلیر برهنه و باالی اسلپ بیایلد و دنیا 

را فتلح کنلد.

فارابلیدرقلرنچهلاربلهرویکلردخافلت

»تغللب« واژه از و اسلت گرفتله خلرده

حلزب خواسلت آیلا بلود، کلرده اسلتفاده

تحریلروبرپایلیخافلتچنیلنرویکلردی

اسلت؟

تغللب  املا  اسلت؛  فاضلله  مدینله  بله  معتقلد  فارابلی 

بله مفهلوم  و  ناگزیلری گرفتله  از  را  مرشوعیلت خویلش 

کشلیدن جامعله از حاللت آنارشیسلتی بله نظلم اسلت. 

یلک  اگلر  کله  دارد  وجلود  اصلل  یلک  اسلالم  در  چلون 

اسلالمی  فقله  می گیلرد،  قلرار  گزینله  دو  میلان  جامعله 

می گویلد کله »احلف رضریلن« و یلا کمرتیلن رضر را باید 

پذیرفلت. در گذشلته ها تلالش بلر این بود که چه کسلی 

حکوملت می کنلد، املا منی گفتند که چه قسلم حکومت 

می کننلد؛ غافلل از این کله قلدرت غیرقابلل کنلرتل در 

دسلت هلر انسلانی بیفتلد، او را فاسلد می سلازد، بله این 

اسلاس فقله تغللب هلم نیلاز بله بازنگلری دارد.

آغلازوحلیالهلیبلهپیاملراسلامبلاواژه

کنلار در اسلت. شلده اقرأ-بخلوان-رشوع

بله ویلژهای توجله اسلام پیاملر ایلن،

حلزب املا اسلت؛ داشلته آموزشوپلرورش

تحریلربلهآملوزشاجتاعیاولویلتنداده

وفاصللهگرفتلهاسلت.ازدیلدشلادلیلل

چیسلت؟

متفلاوت  اسلالم  پیاملرب  برنامله  بلا  تحریلر  کنلش حلرب 

در  پیاملرب  بله  وحلی  ابتدایی تریلن  در  خداونلد  اسلت. 

پنلج آیله، هشلت مرتبله از عللم و مفلردات عللم اسلتفاده 

مزملل،  آن سلوره های  به دنبلال  و سلپس  اسلت  منلوده 

مدثلر و القللم نلازل شلده کله رابطله تنگاتنگی بلا دانش 

و خدملات اجتامعلی دارنلد. پیاملرب اولیلن مدرسله را در 

داراالرقلم ایجلاد منلود، غالم هلا را آزاد منود و بله یتیم ها 

نلان داد؛ یعنلی اقلدام نخسلتین در اسلالم بلا خدملات 

بلود. اجتامعلی و آموزش وپلرورش رشوع شلده 

ازنلگاهحلزبتحریلرخلیفهراپنلجنفرهم

میتوانلدانتخلابکنلد،دیلدشلادرایلن

موردچیسلت؟

میلیلارد  یک ونیلم  میلان  از  نفلر  پنلج  کله  را  خلیفله ای 

مسللامن انتخلاب کنلد یلک شلوخی اسلت و بله بلازی 

کلودکان شلباهت دارد. در سلال های جهاد افغانسلتان، 

را در  یلک سلودانی  و  فلسلطینی  یلک  نفلر علرب  پنلج 

سلاحه ی خیلرب پشلتون خواه پاکسلتان به عنلوان خلیفله 

را  و یلک قطعله زمیلن  انتخلاب منلوده  نایلب خلیفله  و 

خریلده بودنلد و خالفلت خویلش را بلروی آن ایجاد کرده 

بودنلد، املا پلس از چنلد روز یکی از خان هلای قبایل که 

در همسلایگی آن خالفلت می زیسلت، خالفلت آن هلا را 

می کنلد. تاروملار 

یلا خافلتخواهلییلکنوسلتالژیااسلت

گلذاربلهآینلدهازانحطلاط؟

خالفلت حلزب تحریلر یلک نوسلتالژیا اسلت، اگلر هلدف 

اتحلاد جهلان اسلالم باشلد، ایلن اتحلاد در چهارچلوب 

آینلده  بله  نگرشلی  می توانلد  بین اللدول  سلازمان  یلک 

باشلد. فهلم حلزب تحریلر از فقله اسلالمی راه  را به جایی 

اینکله وقلت خلود و شلامری را ضایلع  منی بلرد، به جلز 

می کننلد.

آیلاافغانسلتانشلاملکلدامخافتلیبلوده

است؟

افغانسلتان  کله  جغرافیایلی  تلا  بلرد  زملان  سلال   200

کنونلی را شلامل می شلود بله دیلن اسلالم ملرشف شلد 

و علرص امویله همله اش جنلگ و دفلاع بلود. لشلکرهای 

زیلاد شکسلت خوردنلد تلا آنکله ملردم مسللامن شلدند 

و هویلت و زبلان خلود را حفلظ کردنلد. در علرص املوی 

متاملی افغانسلتان مسللامن نشلده بلود و عضلو نبلود و 

در علرص عباسلی ها دولت های مسلتقلی در این سلامان 

شلکل یافتنلد ماننلد سلالجقه و غزنوی هلا و سلامانی ها 

و امثلال ایشلان. خالصله سلخن اینکله افغانسلتان جلزء 

رسلمی کلدام خالفلت نبلوده اسلت.

باسپاسازشا

از نظام هلا، ظاهلراً خلود را نزدیلک بله خالفلت  عباسلی  

زملان  در  بودنلد.  مختلار  عملل  در  املا  می دانسلتند، 

در  دیگلری  اندللس  در  یکلی  عباسلی ها، سله خالفلت 

قاهلره و سلومی در علراق ناقلوس حکوملت می نواخلت و 

در کنلار آن سله خالفلت حکومت های دیگلری در هند و 

آسلیای مرکزی و افغانسلتان وجود داشلت. در حالی که 

سللطان محملود غزنلوی لقبی را از طرف خلیفه  عباسلی 

گرفتله بلود، املا در عملل خلود را تابلع خلیفله  عباسلی  

منی دانسلت. افغانسلتان، پاکسلتان، هنلد، تاتارسلتان، 

قزاقسلتان. برونلای، مالیزیلا، اندونیزیلا، ایلران و جاهای 

دیگلر هم زملان با خالفلت عثامنی  حکومت های مسلتقل 

و  مسلایل  خیللی   تحریلر  حلزب  داشلتند.  را  خودشلان 

پیچیدگی هلای جهلان اسلالم را منی دانلد و فکر می کند 

کله بلا ایجلاد خالفت  همله این مشلکالت حل می شلود.

حزب تحریر در توهم نوسلتالژیای گذشلته ی مسلامن ها 

کله یلک زمانلی قدرمتند بودنلد، گیر مانده اسلت، اما به 

ایلن پلی  نلربده کله دلیلل قدرمتند بلودن مسللامن ها به 

داشلنت خالفلت نبلود، بلکله دلیلل قدرت شلان بلود کله 

خالفلت را ایجاد کلرده بودند.

آیلاخافلتاملریدینیاسلتیاقلراردادی

اجتاعلیکلهبلهدسلتانسلانهاسلاخته

میشلود؟

در خالفلت بعلد ارزشلی خیللی مهلم اسلت، در نظاملی 

کله عدالت نباشلد و دسلت خلیفه  تا آرنلج در خون مردم 

رنگیلن باشلد و نلام نظلام را خالفلت بگذارنلد، خالفلت 

انسلان ها  دسلت  سلاخته ی  خالفلت،  شلکل  نیسلت. 

آن  ارزش هلای  از   بخلش  یلک  کله  حاللی  در  اسلت، 

دینلی اسلت. صالح الدیلن سللجوقی، تشلکیل حکومت 

شلورای  و  الهلی  وحلی  می دانلد،  دوبعلدی  را  اسلالمی 

ملردم. انسلان ها نقلش مهملی در انتخابلات و سلاخنت 

دارنلد  املت  اجلامع  اسلاس  بله  سیاسی شلان  نظلام 

اجامعلی کله اصلل سلوم در اسلالم بله شلامر ملی رود. 

سلنهوری در ایلن بلاب سلخن بدیعلی دارد.

رسلیدن به نظلام خالفلت ماننلد گذشلته ناممکن اسلت، 

چلون رشایلط فلرق می کنلد؛ املا می شلود یلک سلازمان 

مشلرتک و متحلد میلان کشلورهای اسلالمی ایجاد شلود 

تلا هلم ایلن املر سیاسلی نقلض نشلود و هلم در مسلئله 

املر تحقلق ارزش هلای  بلزرگ جهانلی، مسللامن ها در 

انسلانی و آزادی و رفلاه اقتصلادی و علملی تکناللوژی 

باهلم هملکاری منلوده و در جهلت ایجاد زندگلی بهرتی 

اسلالم بلا سیاسلت محکم تلر بلوده اسلت. پرسشلی کله 

بلا  بیشلرتی  مسلافت  مسلیحیت  چلرا  می شلود  مطلرح 

سیاسلت دارد تلا اسلالم. وقتلی حرت عیسلای مسلیح 

پرچلم نبلوت برافراشلت، آن جامعله دارای نظلام و دولت 

اگلر  املا  منی دیلد،  حکوملت  تأسلیس  بله  نیلاز  و  بلود 

زملان  آن  عربسلتان  قللب صحلرای  در  حلرت مسلیح 

ظهلور می کلرد و بلا آن شلیوه ای کله در امپراتلوری روم 

شکسلت  کله  قطعلاً  می کلرد،  عملل  بلود،  کلرده  عملل 

بله  فراوانلی  شلباهت  کله  عربسلتان  جامعله  می خلورد. 

جنلگل داشلت، پیاملرب بایلد می ایسلتاد و از خلود دفلاع 

می کلرد و طلرح نظلم و دوللت را می ریخلت.

در قلرآن کریلم اشلاره های سیاسلی زیلاد اسلت؛ خداوند 

بله حلرت موسلی می گویلد: بلرو به طلرف فرعلون کله 

رسکشلی کرده اسلت. 

اثبلات  بدانیلم  بلا سیاسلت  رابطله  فاقلد  را  اسلالم  اگلر 

ایلن مسلئله خیللی دشلوار خواهلد بلود و اعتقلاد ملن 

ایلن اسلت کله   اسلالم بلا سیاسلت رابطله دارد؛ املا ایلن 

رابطله بایلد خیللی تعریلف شلده باشلد، نله این کله یلک 

حکوملت اسلتبدادی در جامعله حاکلم شلود و ناملش را 

نظلام اسلالمی بگلذارد. من بله رابطه  اسلالم با سیاسلت 

معتقلدم، املا ایلن رابطله برمی گلردد به قرائت هلای خود 

جواملع از دیلن و سیاسلت.

ایجلاد  در  ملردم  نقلش  دارم،  بلاور  آن  بله  ملن  آنچله 

بله  کله  هلم  اسلالم  پیاملرب  اسلت.  حکومت های شلان 

مدینله رفلت، ورود او بله مدینله بلر مبنلای دعلوت ملردم 

آن دیلار و قلرارداد اجتامعلی بلا مکنلات آن جامعله بلود.

چلراحزبالتحریلرتأکیلدبرایجلادخافت

دارد؟

حزب التحریلر به دنبلال حلل مشلکالت جامعله بلرشی و 

جهلان بلا معجلزه ی خالفلت اسلت، املا فکلر منی کنم با 

ظهلور خلیفله چنیلن معجلزه ی صلورت بگیلرد. اگلر یلک 

برخلی  و  فعللی  نظام هلای  از  برخلی  میلان  مقایسله ی 

خلفلای اموی  در دمشلق و یا اندللس و فاطمی در قاهره 

صلورت  اسلتانبول  در  عثامنلی  و  بغلداد  در  عباسلی  و 

بگیلرد، کنلش برخلی از نظام هلا فعللی نسلبت بله برخی 

از ایلن خالفت هلا بهلرت جللوه می کنلد؛ هامن طلوری که 

برخلی از آن خلفلا بهلرت از برخلی زماملداران کنونلی بله 

نظلر می آیلد.

 مسلئله دیگلر ایلن اسلت کله پلس از اموی هلا جهلان 

اسلالم دارای یلک خالفلت واحلد نبلوده اسلت، برخلی 

گفت وگو

هر دینی ابعاد سیاسی خود را دارد و اسالم هم دارای ابعاد نیرومند سیاسی بوده و این ابعاد با 
طرح های کودکانه برخی گروه ها تفاوت داشته و ابعاد – خالفت- خیلی پییچیده و عمیق و نیاز به 

کینکاش دارد. زمانی که یک گروه خاص بنا به دلایلی بحث کلی مانند خالفت را در شرایط آشفته ی 
اجتماعی جهان اسالم میان جوانان احساساتی مطرح می کیند و ایمان و احساس آن ها را در مسیر 

دلخواه خویش استقامت می دهند و دور از بحث های علمی و اصولی و فضای باز و آرام فکری به 
سربازگیری دست می یازند، این جا است که نیاز به کینکاش روی این مسئله مطرح می شود.

رسیدن به نظام خالفت مانند گذشته ناممکن است، چون شرایط فرق 
می کیند؛ اما می شود یک سازمان مشترک و متحد میان کشورهای 

اسالمی ایجاد شود تا هم این امر سیاسی نقض نشود و هم در مسئله 
بزرگ جهانی، مسلمان ها در امر تحقق ارزش های انسانی و آزادی و رفاه 

اقتصادی و علمی تکینالوژی باهم همکاری نموده و در جهت ایجاد زندگی 
بهتری ملت ها را کمک نمایند.
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دولت پاکستان گفته است که پس از اظهارات احسان الله 

از  پاکستانی-  طالبان  تحریک  پیشین  -سخنگوی  احسان 

امنیت  سازمان  و   )RAW( هند  اطالعاتی  سازمان  رابطه ی 

پاکستانی  طالبان  تحریک  با   )NDS( افغانستان  ملی 

شگفت زده شده اند.

دست  در  مدرکی  کرد،  ادعا  پاکستان  گذشت،  سال   

و  طالبان  تحریک  از  نه تنها  هند  می دهد،  نشان  که  دارد 

نیز  بلوچ ها  نظامی  جدایی  گروه  از  بلکه  جمعیت االحرار، 

حامیت می کند. البته تا هنوز این مدرک در اختیار همگان  

قرار نگرفته است.

در سال 2014 پس از کشته شدن بیت الله محسود -رهرب 

گروه  این  از  جمعیت االحرار  پاکستانی-  طالبان  تحریک 

مرزی  ساحه های  از  بخش های  در  آن  فعالیت  اما  برید؛ 

ادامه داشته است. باورهایی وجود دارد که جمعیت االحرار 

ننگرهار،  افغانستان؛  رشقی  والیت های  در  حزب االحرار  و 

مرتبط  که  بزرگ ترین حمله ا ی  دارند.  پایگاه  و خوست  کر 

به جمعیت االحرار خوانده می شود، حمله ماه می 2018 بر 

زیارتگاهی در الهور پاکستان بود که در آن صدها تن کشته 

شد.

 پاکستانوچالشمبارزهباتروریزم

در  پاکستانی  طالبان  تحریک  دوباره سازی  به  نوشته  این 

شده است که نه تنها بس هایی که به ترمیم نیاز دارند، ترمیم 

به  نیز  شود،  خریداری  بود  قرار  که  بس هایی  بلکه  نشوند؛ 

جاده های کابل نرسیده است.

در سوی دیگر، بی برنامگی و نبود هامهنگی میان نهادهای 

مرتبط –وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل- باعث شده است 

تا 264 ایستگاه کوچک شهری را که شهرداری کابل دو سال 

پیش در 18 ناحیه ی کابل ایجاد کرده بود؛ به زباله دانی و 

خوابگاه معتادان بدل شود.

برای ساخت این ایستگاه ها 160 میلیون افغانی از بودجه ی 

دولت هزینه شده است؛ پولی که بی کفایتی شهرداری باعث 

شده است در حال از میان رفنت باشد.

آسیبهاییکهازنبودسیستمترانسپورتیمیبینیم

نخست؛ در نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری، نظم شهری 

نیز به درستی به وجود منی آید؛ چیزی که باعث می شود، دیرتر 

به توسعه ی فرهنگ شهرنشینی برسیم.

باعث می شود  ترانسپورت شهری،  منظم  نبود سیستم  دوم؛ 

درون شهری شان،  روزمره ی  رفت وآمدهای  در  شهروندان  که 

پیوسته برای موتری که آن ها را به مسیر دلخواه شان برساند 

دقیقه ها و گاه ساعت ها، روی رسک انتظار بکشند. این انتظار 

فرد  روان  خستگی  باعث 

به  که  ساحه هایی   می پردازد؛  افغانستان  با  مرزی  ساحات 

سال  پاکستانی،  طالبان  تحریک  پایگاه  موجودیت  دلیل 

گذشته مورد حمالت روزانه ی ارتش پاکستان قرار داشت.

با این که فرار احسان الله احسان -سخنگوی پیشین تحریک 

پرسش های  پاکستان،  ارتش  اردوگاه  از  پاکستانی-  طالبان 

نیروهای  ظرفیت  به  رابطه  در  عامه  اذهان  در  زیادی 

کشور  این  حکومت  و  کرد  ایجاد  پاکستان  استخباراتی 

نهادهای  به  قضیه  این  بررسی  برای  نظامی  افرس  چندین 

زیاد  پرسش های  و  انتقادها  کرد.  معرفی  قضایی  و  عدلی 

او  فرار  و   2017 در  احسان  الله  احسان  بازداشت  زمان  از 

باقی  مانده  بی پاسخ  هم چنان   2020 در  نظامی  پایگاه  از 

است.

از  احسان،  الله  احسان  از  فرار  و  ]بازداشت  منایش  این 

است.  حیرت آور  همه  برای  پاکستان[  ارتش  نظامی  زندان 

بازداشت شده  موقف شخص  و  نام  مورد  در  پاکستان  ارتش 

از  او  فرار  امر  در  کسی  چه  این که  و  احسان-  -احسان الله 

است،  کرده  همکاری  ارتش،  نظامی  پایگاه  در  زندانی 

جزییات ارایه نکرده است.

این روشن است که احسان الله متهم به راه اندازی حمله های 

تروریستی در پاکستان است و در حمله  هایی را در دسامرب 

2014 بر یک مکتب های نظامی و غیرنظامی راه اندازی کرد 

که نزدیک به 1۳2 دانش آموز در آن کشته شد.

چیزی که روشن است این است که؛ فرار احسان الله از مرکز 

نظامی به دلیل یک رسی از بازی های استخباراتی و امنیتی 

بود که در پشت پرده جریان داشت و بحث شفافی در این 

مورد وجود ندارد.

 در کل می توان گفت که در زندان نظامی ارتش پاکستان، 

برای احسان الله امتیاز زیادی قایل بودند که خود منایانگر 

اجازه  احسان الله  برای  مثالً  بود؛  استخباراتی  برنامه ی 

او  تلویزیون پاکستانی »سام« گفت وگو کند.  با  تا  داده شد 

طالبان  تحریک  با  تا  بود  داده  پیشنهاد  پاکستان  دولت  به 

پاکستانی کنار آید.

و  وضعیت  بهبود  برای  دارد  نیاز  هنوز  پاکستان  نتیجه؛  در 

فعال  ارتش  داخل  در  را  بررسی  بخش های  عدالت،  تأمین 

کند؛ مثالً باید بررسی کند که چه کسانی در داخل ارتش 

در فرار احسان الله همکاری کرده اند.

بدون تردید فعال سازی این رویکرد برای پاکستانی زمینه های 

موفقیت را در مبارزه با تروریزم، تحریک طالبان پاکستانی و 

تأمین  بیشرت می کند. هم چنان،  تروریستی  سایر گروه های 

که  است  کلیدی ای  موارد  از  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح 

می تواند در موفقیت عملیات مبارزه با تروریزم در پاکستان 

کمک زیادی کند.

می شود. چیزی که باعث کاهش افراز هورمون های شادی آور 

در مغز شده و در نهایت کارکرد ذهنی فرد از حالت نرمال آن 

کمرت می شود. همین گونه این انتظار ها باعث می شود که فرد 

تا دو-سه ساعت زمان خود را بیهوده از دست  از نیم  روزانه 

بدهد.

 این از دست دادن زمان باعث می شود که نه تنها یک فرد که 

بخشی از شهر، زمانش را از دست بدهد؛ زمانی که می شود از 

آن بهره ی بهرتی گرفت و بازدهی بهرتی برای جامعه داشته 

باشد.

سوم؛ نبود ترانسپورت منظم شهری در کابل باعث شده است، 

را  موتر  توانایی خریدن  این شهر که  باشندگان  از  آن شامر 

کابل  جاده های  که  چیزی  بخرند؛  برای شان  موتری  دارند، 

گنجایش آن را ندارد.

که  است  شده  باعث  کابل  در  شهری  موترهای  بودن  زیاد 

راه بندان های ترافیکی به مشکل همیشگی شهروندان بدل 

شود؛ راه بندان های که هر باشنده ی کابل روزانه فشار آن را 

تجربه می کند.

چهارم؛ نبود بس های شهری کافی و بسنده در کابل، باعث 

خرد،  بیشرت  موترهای  با  خصوصی  سکتور  که  است  شده 

عهده دار خدمت رسانی در این بخش برای شهروندان شود.

رشکت های  موترهای  و  شهروندان  شهری  موترهای  افزایش 

خصوصی برای حمل ونقل باعث شده، در کنار راه بندان های 

همیشگی در خیابان های کابل، هوای این شهر نیز به میزان 

زیادی آلوده شود.

ارایه ی  این که  برای  مسئله،  حقوقی  بعد  در  این همه،  با 

خدمات عمومی از مکلفیت های دولت و دسرتسی یک سان 

به آن از حقوق اساسی شهروندان است، نیاز است تا دولت هر 

چه زودتر سیستم منظم ترانسپورت شهری را در کابل فعال 

کند. دستگاهی که با توجه به میزان باالی فقر در 

جامعه نیازی گریزناپذیر است.

ترانسپورت شهری باعث  ایجاد سیستم منظم   

می شود تا از یک سو نیاز شهروندان برآورده شود 

و از سوی دیگر دولت نیز وظیفه ی خود را که 

خدمت رسانی به شهروندان است، انجام داده و 

سنگ جمهوریتی را که به سینه می زند، اندکی 

زیباتر بی افتد.

ایجاد سهولت های زندگی شهری و ارج گذاری 

باعث  جامعه،  در  شهری  زندگی  ارزش های 

شهروندان  و  قدرت  میان  فاصله  که  می شود 

کشور،  و  شهر  به  شهروندان  و  شده  کم  نیز 

احساس وابستگی پیدا کنند؛ چیزی که الزمه ی 

سازندگی است.

 برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: فارین پالیسی

نویسندگان: سید فضل حیدر
منبع: د جیمز تاون فوندیشن

)Zarb-e-AZB( به آن جا پناه برده اند.

برای گسرش به رو تهدید )TTP( طالبان تحریک

پاکستان

سازمان ملل متحد در ۳ فربوری در گزارشی گفته است که 

پاکستان  برای  بالقوه  تهدیدی  پاکستانی  طالبان  تحریک 

است و ریشه های این گروه در داخل افغانستان نیز در حال 

قوت گرفنت است.

تحریک طالبان پاکستانی در میان ماه های جوالی تا اکترب 

سال گذشته، بیش از صد حمله تروریستی را در دو طرف 

مرز )افغانستان – پاکستان( انجام داده اند.

االحرار  حزب  و   )JuA( االحرار  جمعیت   مانند  گروه هایی 

)HuA( برای دوباره قوت گرفنت تحریک طالبان پاکستانی، 

در ساحات مرزی افغانستان-پاکستان نقش برازنده دارند.

زایش تحریک طالبان  باز  ادعا کرده است که در  پاکستان 

پاکستانی )TTP(، جمعیت االحرار و حزب االحرار، سازمان 

و  اطالعاتی  سازمان  و   )NDS( افغانستان  استخباراتی 

استخباراتی هند )RAW( نقش دارند.

اسالم آباد ادعا دارد که در آگست 2020 بن بست به میان 

آمده میان سه گروه ]حزب االحرار، جمعیت و تحریک طالبان 

پاکستانی[ به کمک سازمان های استخباراتی افغانستان و 

هند شکسته شده و سبب نزدیکی این گروه ها شده است.

هزار  از  بیش  گذشته  دهه ی  دو  در  که  می برند  رنج  شهری 

بس شهری از سوی کشورهای مختلف–هندوستان، کوریای 

جنوبی و چین- به افغانستان کمک شده است؛ اما بی کفایتی 

شده  باعث  ترانسپورت  وزارت  و  ملی بس  تصدی  ریاست 

است که این بس ها بیشرت از آن که در شهر برای باشندگان 

سهولت بیافریند، مثل آهن پاره ای در گاراژ تصدی ملی بس 

بی استفاده مباند.

به  شهری  بس   1000 هندوستان  پیش،  سال  دو  بود  قرار 

افغانستان کمک کند تا در شهر کابل به فعالیت آغاز کند. 

ترمیم ۳50 بس شهری  این بس ها،  برای دادن  هندوستان 

دیگر را که نیاز به ترمیم دارد، رشط گذاشته است.

ملی بس-  تصدی  –رییس  امیری  یونس  محمد  حال  این  با 

اگر  بود؛  گفته  کابل  صبح  روزنامه ی  به   1۳98 جدی  در 

دولت  نکند؛  کمک  افغانستان  به  را  بس ها  این  هندوستان 

خریداری  دیگری  کشور  از  را  شهری  بس   650 افغانستان 

خواهد کرد. او گفته بود که قرار است در سه ماه نخست سال 

1۳99 خورشیدی، 120 عراده  از این بس ها خریداری شود و 

باقی آن در هجده ماه دیگر وارد کشور شود.

با این حال اما ناکارایی نهادهای مربوط و در کل دولت باعث 

در  بابا«،  »حسن  به  مشهور  »نورستان«  فربوری،   26 در 

یکی  او  شد.  کشته  پاکستان  امنیتی  نیروهای  عملیات 

بود   )TTP( پاکسانی  طالبان  تحریک  گروه  فرماندهان  از 

پاکستان  دفاعی  امنیتی  نیروهای  به کشنت 50 رسباز  که 

متهم شده بود. کشنت حسن بابا یک دست آورد بزرگ برای 

نیروهای پاکستانی در امر مبارزه با تروریزم تلقی می شد.

مواد  و  ماین  ساخت  آموزش دهنده  ی  به عنوان  بابا  حسن 

 )TTP( منفجره در 2007 به گروه تحریک طالبان پاکستانی

بی شامر  حمله های  و  پیوست  محسود  بیت الله  رهربی  به 

تروریستی را در ساحه ی قبایلی  پاکستان که در هم مرزی با 

افغانستان موقعیت دارد، راه اندازی کرده است.

 در یک حمله ی موشکی بر پایگاه ارتش پاکستان در کمپ 

نظامی شاکی )Shakai( در 2009 هفت نظامی پاکستانی 

 2010 در  که  دیگری  حمله ی  در  هم چنان  شد.  کشته 

در  همین گونه  شد.  کشته  ارتش  رسباز  شش  شد،  انجام 

یک حمله ی جاسازی مواد منفجره بر لوای ارتش پاکستان، 

در  وزیرستان  شامل  در   )Khaisura( خاسورا  ساحه ی  در 

2011، سه رسباز ارتش پاکستان کشته شد.

تحریک طالبان پاکستانی صدها حمله  را در رسارس پاکستان 

و  غیرنظامی  هزار   80 به  نزدیک  و  است  کرده  راه اندازی 

نظامی پس از آغاز حمالت ارتش پاکستان علیه این گروه در 

2014 کشته شده است.

در   »Zarb-e- Azb« نام  زیر  پاکستان  ارتش  حمله های 

و  شد  راه اندازی  پاکستان  طالبان  تحریک  برابر   2014

در ساحات  را  متحدانش  و   )TTP( مراکز  موفقانه  به صورت 

افغانستان  با  هم مرزی  در  که  شاملی-  وزیرستان   – قبایلی 

قرار دارد، به عقب راند.

دوباره ی  گرفنت  قوت  از  پاکستان  که  است  حالی  در  این 

»تحریک طالبان پاکستانی« در ساحات مرزی با افغانستان، 

نگرانی جدی دارد. این ساحه ی کوهستانی مکانی امن برای 

پاکستانی  طالبان  تحریک  مانند  تروریستی ای  گروه های 

است و این گروه پس از شکست در عملیات ارتش پاکستان 

زندگی شهری، نیازها، سهولت ها و امکان های ویژه ی خودش 

از زندگی روستایی  را می خواهد که به آن هویت می دهد و 

جدا می کند. بودن سیستم منظم ترانسپورتی در درون شهر 

برآورده  که  نیازی  است؛  ویژگی ها  و  نیازها  این  از  یکی  نیز 

نشدن آن، روال عادی زندگی را با کندی روبه رو می کند و از 

سویی هم باعث افزایش فشار روانی و خستگی ذهنی برای 

شهروندان می شود؛ شهروندانی که غمگین ترین انسان های 

جهان شناخته شده اند.

به  سال ها  از  میلیون،   6 از  بیش  جمعیتی  با  کابل  شهر 

این سو، سیستم منظم ترانسپورت شهری ندارد و نه تالشی 

و  پایانه ها  -ترمینال ها،  آن  پیش زمینه های  ساخنت  برای 

ایستگاه های شهری- شده است.

پنج  حمل-   5  – پنج شنبه  روز  کابل،  شهردار  حال،  این  با 

رفت وآمدهای  در  تا  کرد  فعال  کابل  شهر  در  را  شهری  بس 

درون شهری به شهروندان خدمت رسانی کند. او وعده داده 

است؛ پس  از این که فعالیت  این بس ها موفق شناسایی شد، 

باشندگان  به  در 16 خط شهری  در کل 200 بس شهری 

کابل خدمت ارایه کند.

تصدی  ریاست  سنجش  اساس  به  که  است  حالی  در  این 

کابل،  شهری  ترانسپورت  تنظیم  برای  افغانستان،  ملی بس 

سنجش  این  البته  است؛  نیاز  شهری  بس   1600 به 

هم زیاد عینی و به روز نیست؛ زیرا در روزگار پیش از 

جنگ های داخلی، از زمانی که بس های شهری 

در کابل فعال شد، 1600 بس شهری و 150 

بس شهری برقی در کابل در بخش حمل ونقل 

خدمت رسانی  شهروندان  می کرد.به 

افزایش  به  توجه  جمعیت با 

گسرتش  و  کابل  در 

آن  با  مقایسه  در  شهر 

کم ازکم  اکنون  روزگار، 

برای  شهری  بس  هزار   2 به 

درون شهری  رفت وآمد  تنظیم 

کابل  در  شهروندان  روزانه ی 

نیاز است.

باشندگان کابل در حالی 

بس های  نداشنت  از 

تحلیل

؛ یزم ر و تر با  رزه  مبا نه ی   وگا د ت  مشکال و  ن  کستا پا
تحریک طالبان پاکستانی در مرزهای افغانستان سربازگیری می کیند

مشتنمونهیخروار؛
ایستگاه های شهری کابل بیشتر از بس های شهری آن است

برگردان

مجیب ارژنگ
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په ارغستان ولسوالۍ د وسله 
والو طالبانو برید مرګ ژوبله 

واړوله 
وسـله والـو طالبانـو د کندهـار د ارغسـتان ولسـوالۍ پـر ودانـۍ موټـر 

بـم بریـد وکړ. 

د کندهـار د امنیـې قوماندانـۍ ویانـد جـال نارصبارکـزي صبـح کابـل 

ورځپاڼـې تـه ووویـل چـې دا بریـد د شـنبې پـه ورځ لـه غرمـې مخکـې 

پـه ۱۱:۰۰ بجـو وشـو. 

ښـاغلی بارکـزی وایـي لومـړی پـه ودانـۍ چاودنـه وشـوه او وروسـته 

بریدګـرو لـه امنیتـي ځواکونـو رسه نښـته پيـل کـړه.

پـه ورتـه وخـت کـې د کندهـار د امنیـې قوماندانـۍ د امنیـت آمـر 

غورځنـګ اپرېـدی وايـي چـې چاودنـه د ټانـک پـه وسـیله شـوې او لـه 

هغـه رسه سـم وسـله وال طالبـان لـه امنیتـي ځواکونـو رسه پـه نښـته 

بوخـت شـول. هغـه وویـل چـې پـه دغـې پیښـه کـې پولیسـو او ګڼـو 

وسـله والـو تـه مـرګ ژوبلـه اوښـت ده.

ښـاغلی اپریـدی وایـي چـي پـه سـیمه کـي مېشـت کانـډو ځواکونه او 

پولیـس لـه وسـله والـو رسه په جګـړه بوخـت دي او هوايي ځـواک هم 

مرسـتې ته وررسـیدلی دی.

سـیمه ییـز مسـوولینو تراوسـه د دغـه بریـد د مـرګ ژوبلـې پـه اړه څـه 

نـه دي ویـي ، خـو یـوې امنیتـي رسچينـې ویـي پـه دې برید کـې درې 

پولیـس وژل شـوي او څلـور نـور ټپیـان شـوي دي.

وسـله والو طالبانو د دغه برید مسـولیت پرغاړه اخیسـتی او ادعا کوي 

چـي حملـه کي يـې ګڼو امنیتـي ځواکونو ته مرګ ژوبلـه اړولې ده.

کندهـار د هېـواد پـه سـویل لوېدیـځ کـې نا امـن والیت دی چې وسـله 

وال طالبـان یـې پـه ډیـرو ولسـوالیو او پـه تېـره بیا ارغسـتان ولسـوالۍ 

کـې فعالیـت کوي.

طالبانـو پـه وروسـتیو میاشـتو کـې د کندهار په یو شـمېر ولسـوالیو کې 

پـه امنیتـي او دفاعـي ځواکونـو پـراخ بریدونـه کـړي او په ارغنـداب او 

یـو شـمېر نورو سـیمو کـې یـې پروړاندې پوځـي عملیـات دوام لري.
 

لوګر او بامیان کې نیژدې ۷۰ 
جرېبه بڼونه جوړیږي

د افغانسـتان د کرنـې، مالـدارۍ او اوبـو لګولـو وزارت وایي په لوګر کې 

د مڼـو او شـفتالو د مرتاکمـو بڼونو د جوړولو چارې پیل شـوې دي.

د لوګـر د کرنـې او مالدارۍ ریاسـت وایي دا بڼونـه په ۴۲ جرېبه ځمکه 

د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ځنځیري ارزښـت د ودې د سـکټوري پروژې 

په همـکارۍ جوړیږي.

د لوګـر د کرنـې او مالدارۍ په ریاسـت کې مسـوولین وایـي دا بڼونه په 

پل علم ښـار او محمدآغې، څرخ او خوښـۍ ولسـوالیو کې جوړیږي.

 د مسـوولینو پـه وینـا  د یـو جریب مرتاکم بڼ د جوړولـو لپاره هر بزګر 

تـه ۶۳۰ نیالګـي او کیمیـاوي رسه ورکـړل شـوې او پـه نېـږدې راتلونکي 

کـې بـه یـې پـر بڼوالـو د بڼوالۍ اړونده نـور توکي هم ووېشـل يش.

پـه ورتـه وخـت کـې د بامیـان د کرنـې او مالـدارۍ ریاسـت وایـي د 

کرنـې وزارت د بڼوالـۍ د ځنځیـري ارزښـت د پراختیا پـروژې له خوا په 

بامیـان والیـت پـه ۲۵ جریبـه مرتاکـم بڼونـه جوړیږي.

د ۳۰  لـه مخـې  مالوماتـو  د  ریاسـت  مالـدارۍ  او  د کرنـې  بامیـان  د 

میلیونـه او ۸۰۰ زره افغانـۍ پـه لګښـت دا بڼونه به هغو ۲۵ کسـانو ته  

پـه مرکـز او یکـه ولنـګ او شـیرب ولسـوالیو کـې جـوړ يش چې مسـتحق 

پیژنـدل شـوي دي.

رسچینـه وایـي د دغـه بڼونـو د جوړولـو پـه موخـه هـر بڼـوال تـه ۶۳۰ 

ترکـي ډولـه  نیالګـي او یـوه بـورۍ کیمیـاوي رسه ورکـول کیـږي چـې 

پـه پـام کـې ده د مڼـو او ناکـو  ۱۵ جریبـه د بامیـان پـه مرکـز او پینځه 

پینځـه جریبـه نـور پـه یکـه ولنـګ او شـیرب ولسـوالیو کـې جـوړ يش.

د کرنـې او مالـدارۍ وزارت وایـي د مڼـو مرتاکمـو بڼونـو د جوړولـو 

موخـه لـه کمـې ځمکـې د ډېـراو باکیفیتـه حاصـل ترالسـه کـول دي.

مرتاکـم بڼونـه د بڼوالـۍ یـوه نوې او عـري بڼه ده، چـې د نورو عادي 

بڼونـو پـه پرتلـه يې د تولیـد کچه څو برابـره ډېره وي.

د کرنـې او مالـدارۍ وزارت پـه پـام کې لري د بڼوالۍ ځنځیري ارزښـت 

د پراختیـا پـروژې لـه الرې پـه روان کال کـې د هېـواد پـه اتـو والیتونـو 

کـې  ۳۳۲ جرېبـه مرتاکـم بڼونه جـوړ کړي.

پـه دغـو بڼونـو کـې د مڼـو، شـفتالو، ناکـو، آلـو، انـارو او لیمـو بڼونـه 

شـامل دي، چـې پـه کابـل، بامیـان، غـزين، میـدان وردګ، پکتیـکا، لوګـر، 

پکتیـا او خوسـت والیتونـو کـې جـوړيش.

د کرنـې او مالـدارۍ وزارت د مالوماتـو لـه مخـې پـه دې چـاره ټولـې 

۵۹ میلیونـه او ۲۲۶ زره افغانـۍ لګښـت راځـي. د بڼوالـۍ د ځنځیـري 

ارزښـت د پراختیـا پـروژه د آسـیا پراختیایـي بانـک لـه خـوا متویلیـږي.

که  می گوید  ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمدالله 

از  نیروهای خارجی  به صلح، خروج  بدون رسیدن 

افغانستان، خطر شعله ورشدن جنگ داخلی را در 

پی خواهد داشت.

آقای محب که روز شنبه )7 حمل(، در یک نشست 

نیروهای  »اگر  گفت:  می کرد،  صحبت  خربی 

نیابیم،  دست  صلح  به  ما  و  شوند  بیرون  خارجی 

خطر این وجود دارد که به جنگ داخلی برگردیم. 

اگر طالبان منتظر باشند که جنگ و جنجال شود 

و به قدرت برسند، اشتباه می کنند.«

امنیتی،  و  دفاعی  نهادهای  او،  گفته ی  به 

دست  روی  روزی  چنین  برای  را  آمادگی شان 

گرفته اند و از بروز مسایلی که خارجی ها نسبت به 

آن هشدار داده اند، جلوگیری خواهند کرد.

نیویارک  روزنامه ی  اخیرا  که  است  حالی  در  این 

تایمز، گزارش داده است که نهادهای استخباراتی 

کشور،  این  رییس جمهور  بایدن،  جو  به  امریکا، 

پیش  امریکایی  رسبازان  اگر  که  داده اند  هشدار 

این  افغانستان  حکومت  با  طالبان  صلح  توافق   از 

طالبان  که  می رود  احتامل  کنند،  ترک  را  کشور 

از  بیشرتی  بخش های  آینده،  سال  سه  یا  دو  در 

افغانستان را زیر کنرتل خود در آورند.

اطالعاتی  آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  گزارش،  در 

امریکا، آمده است که تسلط طالبان بر بخش هایی 

تروریستی  گروه  بازسازی  امکان  افغانستان،  از 

القاعده را نیز به دنبال خواهد داشت.

رسبازان  قطر،  توافق نامه ی  اساس  بر  هرچند 

میالدی  روان  سال  می  ماه  اول  تا  باید  امریکایی 

مقام های  از  برخی  اما  کنند؛  ترک  را  افغانستان 

امریکایی گفته اند که احتامل متدید ماموریت این 

کشور در افغانستان وجود دارد. طالبان نیز هشدار 

داده اند که در صورت ترک نکردن خاک افغانستان 

از سوی رسبازان امریکایی تا اول ماه می، حمله بر 

نیروهای خارجی را از رس خواهند گرفت.

بخش  در  ملی،  امنیت  مشاور  حال،  این  با 

اعضای  از  شامری  که  گفت  سخنانش  از  دیگری 

به رس  کابل  در  که  دولت  هیئت گفت وگوکننده ی 

می بردند، برای ازرسگیری گفت وگوها با طالبان به 

دوحه برگشته اند.

روشن  استانبول  نشست  آجندای  »باید  افزود:  او 

است  قرار  نتیجه ای  چه  که  شود  مشخص  تا  شود 

بسیار مهم است که  آید.  به دست  این نشست  از 

از طالبان  به منایندگی  مشخص شود چه کسانی 

در نشست استانبول رشکت می کنند. تیم طالبان 

در نشست مسکو، مخالف صلح و بدون صالحیت 

و  داریم  آمادگی  استانبول  نشست  برای  بود. 

هیئتی هم سطح با ]هیئت[ طالبان به این نشست 

می فرستیم.«

حمدالله محب، تاکید کرد که گروه طالبان کاهش 

و  بپذیرد  را  خشونت  قطع  باید  بلکه  نه؛  خشونت 

کشتار  تا  کند  آغاز  را  صلح  واقعی  گفت وگوهای 

مردم پایان یابد.

قرار است در ماه اپریل سال روان میالدی، دولت 

ترکیه میزبان نشستی برای صلح افغانستان باشد.

در  گفت وگوها  که  می گوید  ملی،  امنیت  مشاور 

باره ی آجندا و نتیجه ای که از این نشست به دست 

می آید، جریان دارد.

بایدن،  جو  به  امریکا،  استخباراتی  نهادهای 

که  داده اند  هشدار  کشور،  این  رییس جمهور 

طالبان  توافق   از  پیش  امریکایی  رسبازان  اگر 

کنند،  ترک  را  کشور  این  افغانستان  حکومت  با 

سال  سه  یا  دو  در  طالبان  که  می رود  احتامل 

زیر  را  افغانستان  در  بیشرتی  بخش های  آینده، 

کنرتل خود در آورند.

نیویارک تایمز، به نقل از یک منبع آگاه اطالعاتی 

نوشته  مارچ(،   26 حمل/   6( جمعه  روز  امریکا، 

از  بخش هایی  بر  طالبان  تسلط  که  است 

تروریستی  گروه  بازسازی  امکان  افغانستان، 

القاعده را نیز به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، برخی از مقام های امریکا 

در  امریکایی  رسبازان  نگهداری  طرف دار  که 

استفاده  اطالعات  این  از  استند،  افغانستان 

وقت  از  پیش تر  کشور،  این  نیروهای  تا  می کنند 

تعیین شده در افغانستان مبانند.

اطالعات  این  که  است  نوشته  تایمز  نیویارک 

دونالد  برای  گذشته  سال  شده،  طبقه بندی 

شده  تهیه  امریکا  پیشین  رییس جمهور  ترامپ، 

بود. 

جو  که  می رسد  نرش  به  حالی  در  گزارش  این 

بایدن، رییس جمهور روز پنج شنبه )5 حمل/ 25 

مارچ(، در نخستین نشست خربی خود گفت که 

به دلیل مشکالت فنی، خروج نیروها از افغانستان 

در ماه می خیلی دشوار خواهد بود.

جو  اظهارات  این  به  واکنش  در  طالبان  گروه 

بایدن، گفته است که اگر رسبازان امریکایی پیش 

از زمان باقی مانده در افغانستان مبانند، حمالت 

علیه آن ها از رس گرفته خواهد شد.
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خبرونه حمدالله محب: با خروج خارجی ها از افغانستان، خطر شعله ورشدن جنگ داخلی وجود دارد

استخبارات امریکا از تسلط احتمالی طالبان بر افغانستان در دو سال آینده هشدار داد

خبرهای داخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات

آمریت تدارکات امورساختمانی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات

آمریت تدارکات امورساختمانی

ت کا ر ا تد ن  عال ا
موضوع:پروژهدیواراستنادیقریهسلطانخیلولسوالیخوشیوالیتلوگر

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیواراستنادی قریه سلطان خیل ولسوالی خوشی والیت لوگر 
اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور 
آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن 
الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 1400/02/01به آمریت تدارکات امور ساختامنی ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول رسک داراالمان سناتوریم اداره 

ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ )569800( پنج صدو شصت و نه هزارو هشتصد افغانیو جلسه آفرگشایی به تاریخ  1400/02/01 ساعت 10 بجه قبل 
از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول تدویر می گردد.

ت کا ر ا تد ن  عال ا
موضوع:اعانپروژهاعاردوالتچکدمدروالیتغزنی:

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعامر چکدم قریه ادروبابا ولسوالی واغز والیت غزنی و اعامر 
چکدم قریه شمشیر ولسوالی واغز والیت غزنی اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت های 
اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته 
از تاریخ نرش اعالن الی ساعت 09:۳0 قبل از ظهر تاریخ 1400/01/۳1به آمریت تدارکات امور ساختامنی - ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول رسک 

داراالمان – سناتوریم، اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ 1۳5,000 یک صد و پنج هزار افغانی برای الت اول و مبلغ 8۳,000 هشتاد و سه هزار افغانی برای الت دوم بوده جلسه 

آفرگشایی مؤرخ 1400/01/۳1 ساعت 09:۳0 قبل از ظهر در محل مذکور تدویر می گردد.
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می زند.

»اندرو  از   »2005-lord of war »ارباب جنگ  فیلم  در 

کیج  که  زمانی  کیج«،  »نیکوالس  بازیگری  با  نیکول« 

کشورهای  به  سفر  حال  در  اسلحه  تاجر  به عنوان 

گوش  به  صلحی  گفت وگوهای  از  خرب  است،  افریقایی 

به  افریقا،  در  جنگ  درگیر  کشورهای  بین  که  می رسد 

راه انداخته شده است. کیج می گوید که هیچ خربی به 

اندازه ی خرب صلح، برای یک تاجر اسلحه تکان دهنده 

نیست. صلح افغانستان نیز حتا در حد گفت وگو، خواب 

به دنبال  زیادی  دستان  و  زده  هم  به  را  زیادی  تاجران 

فعالیت  کشور  این  در  جدید  جنگی  آوردن  وجود  به 

می کنند؛ دستانی که فرقی منی کند علی پور یا دولت را 

تحریک کنند؛ مهم این است، جنگ دیگری راه بیفتد و 

سالح بیش تری به فروش برسد.

و  نظامی  هواپیامی  بر  حمله   مقابل  در  واکنش ها 

داشت:  مسلط  رویکرد  سه  بهسود،  بر  دولت  عملیات 

علی پور  از  دفاع  طبل  بر  چون وچرا،  بدون  برخی، 

میانه  در  هم  عده ای  دولت؛  طبل  به  برخی  و  کوبیدند 

این  بررسی  و  تحلیل  به  عقالنی،  عملکرد  به دنبال 

را  اتفاق پرداختند؛ موضع گیری ای که عملکرد علی پور 

انجام شده و غیرقابل برگشت می داند و خواهان برخورد 

گروه سوم  باور  به  است.  دولت  از سوی  سنجیده شده  

که نگران بزرگ شدن شکاف موجود قومی-مذهبی در 

قوی  و  نظام  جایگاه  از  دولت  اگر  هستند،  افغانستان 

قومی  تنش های  به  کم تر  می توانست  می کرد،  اقدام 

دامن بزند و بسرت بروز احتاملی جنگ قومی-مذهبی را 

دامن نزند. این عملکرد دولت، اگر علیه فرمانده مشابه 

به  شاید  بود،  هزاره  قوم  از  غیر  دیگری  قوم  از  علی پور 

این  چون  می زد؛  دامن  کم تر  احتامالت  این  همه ی 

با  مذهبی  تفاوت  دلیل  به  بیشرت  افغانستان،  در  قوم 

اکرثیت مطلق سنی  مذهب ها، بارها در تاریخ مورد ستم 

و  تا مدرن  از حاکامن سنتی  و  قرار گرفته  دولت مردان 

حتا گروه های تروریستی، به دنبال رسکوب آن بوده اند؛ 

رسکوبی که باعث شده، جنبه ی دفاعی بیش تری مقابل 

چنین عملکردهایی از سوی دولت مردان شکل بگیرد و 

واکنش های منسجم تری را به دنبال داشته باشد.

واکنشی  در  دانشگاه،  استاد  و  نویسنده  امیری،  علی 

فیس بوکی ای نوشته: »حکومت با لشکرکشی به بهسود، 

پیام های  کرد.  مخابره  جامعه  به  قومی  آشکار  پیام 

ارشد  مقامات  سوی  از  که  خشونتی  و  نفرت  از  رسشار 

اخیر پخش شد،  روز  و هواداران شان در چند  حکومت 

پایه های وحدت رسزمینی و ملت واحد بودن را به لرزه 

زاهد مصطفا

بخشدوم

از تروریزم و چهار  ارایه شده  به برداشت های  با نگاهی 

در  اما  متفاوت؛  انگیزه های  با  که  تروریستی ای  موج 

مواردی مرتبط تاکنون به وجود آمده، علی پور و افرادش، 

شاید  منی شوند.  جریان ها  این  از  هیچ کدامی  شامل 

بتوان، آخرین اقدام نظامی او بر هواپیامی نظامی را، زیر 

عنوان تروریزم ضد استعامری نشانه شناسی کرد؛ اما این 

قابل مقایسه  موجود،  نشانه های وضع  مقابل  در  نشانه ، 

زاده ی  استعامری-1920-  ضد  تروریزم  زیرا  نیست؛ 

استعامر  مقابل  که  گروه هایی  و  بود  استعامر  دوران 

ملی گرا  یا  و  نژادپرستانه  انگیزه های  می جنگیدند، 

داشتند و قوت های نظامی را مورد هدف قرار می دادند.

با این که اقدام علی پور، علیه یک هواپیامی نظامی بود؛ 

حاکمیت  ساحه ی  در  هواپیام  این  سقوط  دلیل  به  اما 

چون  باشد؛  داشته  دفاعی  توجیه  می تواند  علی پور، 

تا  دارد  تهاجمی  جنبه ی  بیش تر  تروریستی،  اعامل 

اگر  مثالً  می شود.  داده  منایش  این گونه  یا  و  دفاعی 

بهسود  از ساحه ی  غیر  نظامیان  علیه  اقدامی  علی پور، 

توسط افراد نفوذی اش انجام داد بود، می توانست اندک 

دلیلی برای ادعای ارگ برتاشد. از یک جهت، تروریزم 

زیر  که  است  مذهبی  تروریزم  جهان،  در  حاکم  امروز 

عنوان نیوتروریزم و یا تروریزم پست مدرن، موردبحث قرار 

قدیم  تروریزم  نوع  ویژگی های سه  مهم ترین  و  می گیرد 

–آنارشیستی، ضد استعامری و چپ جدید- را به چالش 

کشیده است. تروریزمی که دیگر جای انگیزه های ملی 

و زبانی را به انگیزه های مذهبی، هویتی و جهانی داده 

و امکان رسبازگیری فرامرزی و فراملیتی را فراهم کرده 

است.

کرد،  رویداد  این  بررسی  به  وادار  را  نویسنده  آن چه 

پیامدها و واکنش ها به آن است؛ واکنش هایی که ظاهراً 

افغانستان  در  موجود  قومی  هولناک  شکاف  از  خرب 

می دهد و این شکاف، در وضعیت فعلی که ثبات نظام 

سیاسی و دست آوردهای نسبی دو دهه ی اخیر در خطر 

داشته  به دنبال  را  مهمی  نگرانی های  می تواند  است، 

احتاملی  دلیل  به  دیگر  قومی  نربد  درگیری  از  باشد؛ 

این احتامل،  باشد؛  به دنبال داشته  را  که ممکن صلح 

اسلحه،  تاجران  برای  که  است  امکان پذیر  جهت  آن  از 

افغانستان بازار گرم و پرسودی به حساب می آید و صلح 

صدمه  را  آنان  سیاسی  و  مالی  منافع  کشور،  این  در 

درآورد.« آقای امیری، این لشکرکشی را، باخت حکومت 

و نقش  افکار عمومی عنوان کرده  ارتش در  نیروهای  و 

اردوی ملی در این باخت را موفق گفته است. آن چه در 

نوشته ی آقای امیری برجسته است، نگرانی از فروریزی 

وحدت رسزمینی و ملت واحد است.

دچار  هنوز  تاریخی،  تجربه ی  لحاظ  به  افغانستان، 

که دست کم طی  قدرت حاکم  و  است  بومی  مناسبات 

باور  این  است،  بوده  قوم  یک  دست  در  اخیر  قرن  سه 

حاکمیت  به  هیچ گاه  که  کرده  ایجاد  دیگر  اقوام  در  را 

چنین  از  جلوگیری  برای  و  رسید  نخواهند  سیاسی 

امکانی، سیاست گران قوم پشتون به عنوان گروه قومی 

که  تالشی  داد؛  خواهند  خرج  به  را  تالشی  هر  حاکم، 

مذهبی  و  قومی  جنگ های  وقوع  احتامل  هرازگاهی، 

از  بنیادی ای  موضوعات  و  افغانستان  تجزیه ی  داخلی، 

این قبیل را به میان می آورد. دست آوردهای دو دهه ی 

اخیر، اندکی این نگرانی ها را به حاشیه کشانده بود؛ اما 

گفت وگوهای صلح، حرف از تغییر نظام از سوی طالبان 

قبیله ای  کوچک  گروه های  تقسیم  مورد،  آخرین  در  و 

اداره ی ملی احصاییه، دوباره  از سوی  اقوام مختلف  به 

این نگرانی ها را به میان آورد و اقدام اخیر حکومت بر 

بهسود، آن را به نگرانی مسلط جامعه در حد رویارویی 

قومی-مذهبی باال کشید.

 بابک مازیار، در نوشته ای در روزنامه ی هشت صبح، به 

این رویداد پرداخته و واکنش نظامی دولت را در رشایط 

قومی-مذهبی  اقدامات  گرفنت  باال  بسرتساز  فعلی، 

خوانده است. او در این نوشته، به تبعات تبلیغاتی این 

حمله پرداخته. بنا بر استدالل او، اقدام های این چنینی 

کشورهای  و  گروه ها  که  رشایطی  در  دولت،  سوی  از 

امکانات  و  جنگ اند  نگه داشنت  گرم  به دنبال  زیادی 

می تواند  می زند،  دامن  آن  به  بیشرت  امروز،  رسانه ای 

مهیا  را  کشورها  و  گروه ها  این  دخالت  برای  فرصت ها 

کند.

حامل  هواپیامی  به  موشک  شلیک  به  مازیار، 

رییس جمهور روندا در سال 1994 که باعث مرگ وی 

شد، اشاره کرده و نوشته است که در قتل عام پس ازآن 

 RTLM نام  به  رادیویی  شبکه ی  یک  نقش  روندا،  در 

انتقام ،  و  ادبیات نفرت  از  با استفاده  برجسته است که 

هوتوهای تندرو را تشویق به قتل عام اقلیت های توتسی 

می کرد؛ ادبیاتی که طی چند روز اخیر، ادبیات مسلط 

از  شبکه های اجتامعی بود و هزاران کاربر، به حامیت 

نفرت پراکنی  و  تاختند  همدیگر  به  علی پور،  و  حکومت 

کردند.

گروهی، این نفرت پراکنی را، حامیت از نظام یا نیروهای 

امنیتی روپوش دادند و عده ای هم آن را جنبه ی قومی-

مذهبی دادند که دالیل و شواهد تاریخی مشخصی را 

از مردم  و  اول  از دولت در مقام  مازیار،  بابک  داشتند. 

در مقام دوم، خواسته است که مواظب گفتار و ادبیاتی 

که استفاده می کنند باشند؛ چون به طور بی پیشینه ای 

به نفرت پراکنی و ایجاد شکاف قومی دامن زده است.
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یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
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نبرد اشرف غنى و عبدالغنى؛
خوانشی از واکینش های رسانه های جمعی و اجتماعی بر جنگ بهسود


