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برا  مبتنی  اطالعات روز  روزنامه  پیش  روز  دو 
کمیسیون  که  کرد  منتشر  را  گزارشی  اسناد 
انتخابات افغانستان خالف واقع ادعای برگزاری 
همزمان چند انتخابات را در سال 1400 دارد. 
کمیسیون  ادعای  این  که  می دهد  نشان  اسناد 
انتخابات خالف واقع است و در عمل این نهاد 
تاکنون هیچ گام عملی برای برگزاری دست کم 
است.  برنداشته  آینده  سال  در  انتخابات  سه 
که  است  این  گزارش  نگران کننده ی  یافته های 
و  نه پالن عملیاتی ساخته  تا کنون کمیسیون 
نه هیچ بودجه در اختیار دارد. در سند بودجه 
برگزاری  برای  بودجه ای  نیز   1400 مالی  سال 

انتخابات در نظر گرفته نشده است. 
است  کرده  اعالم  قبال  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات های  خورشیدی  آینده  سال  در  که 
والیت  نمایندگان  مجلس  والیتی،  شوراهای 
از  شماری  و  ولسوالی ها  شوراهای  غزنی، 
برمبنای  اما  می کند.  برگزار  را  شهرداری ها 
به  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای  که  سندی 
اطالعات   و  کرده  ارسال  کمیسیون  این  مقام 
از آن دست یافته، آمده است  روز به نسخه  ای 
که برگزاری انتخابات در میزان 1400 ناممکن 

است...
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کمیسیون انتخابات 
علیه دموکرایس

ک تر از داعش و طالبان؛  یر تهدید خطرنا حزب  التحر
چرا باید جلو فعالیت این حزب گرفته شود؟

این حزب حل  زمانی که معضل حقوقی  تا  افزوده  صالح 
نشود، هرنوع فعالیت از نام و نشان این »شبکه مجهول« 
غیرقانونی است. صالح مدعی است که شماری از فعاالن 
این حزب تبانی نزدیک فکری با گروه های تروریستی دارد 

و قرار است در آینده نزدیک پالیسی چگونگی...

ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امراهلل  به تازگی 
افغانستان  در  التحریر  حزب  که  است  گفته  افغانستان 
دولت  نیست،  ثبت  عدلیه  وزارت  در  حزب  یک  به عنوان 
افغانستان این حزب را به رسمیت نمی شناسد و این حزب 
حق تجمع و تبلیغ را تا زمان ثبت و راجستر ندارد. آقای 

هشت ساعت درگریی 
یاین؛  برای بازداشت غور

در جربئیل هرات چه گذشت؟
حبیب اهلل  بازداشت  برای  دولتی  نیروهای  عملیات 
غوریانی در جبرئیل –یکی از پرجمعیت ترین مناطق 
پایان  ساعت  هفت  از  بیش  گذشت  با  هرات-  شهر 
درگیری  این  در  رسمی  آمارهای  براساس  یافت. 
و  کشته  غوریانی  آقای  محافظ  دو  چندساعته، 
زخمی  کودکان  و  زنان  به شمول  نفر   41 دست کم 

شده اند.
شاهدان عینی به روزنامه اطالعات روز می گویند که 
بازداشت حبیب اهلل  برای  رنجر  و  هاموی  تانک  ده ها 
غوریانی به محل درگیری آمده بودند. ساکنان محل 
مدعی اند که در محل زندگی مردم حتا از سالح های 
به صورت  همچنان  کرده اند.  استفاده  هم  ثقیله 
مستقیم منازل مسکونی مردم را هدف قرار داده اند. 

راه های  حوت   12 چهارشنبه  شب،  دولتی  نیروهای 
بودند.  کرده  مسدود  را  درگیری  محل  به  منتهی 

خانه های همجوار با محل درگیری،...
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عبارتی  به  یا  می دهد؟  رخ  شرایطی  چه  در  شر  ارتکاب 
کانتی تر، ارتکاب شر به چه »موقعیت«ی محتاج است؟ از 
نظر آرنت، نیندیشیدن، موقعیت و شرایط ضروری ارتکاب 

شر را فراهم می آورد؛...

یخی در قامت  فاشیسم تار
استبداد دیین طالبان

»فقدان هم ذات پنداری و خلق فاجعه«
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تظاهرات هواداران حزب اسالمی در کابل؛ 
حکمتیار به حکومت ضرب االجل 
وزه تعیین کرد ده ر

صفحه 2

اداره حفاظت محیط زیست در کابل 
وشگاه گوشت پرنده ی »افغان  فر
مارت« را مسدود کرد

صفحه 2

وند صلح افغانستان چگونگی ر
ماهیت نیابتی بودن جنگ، تالش برای دستیابی 
به توافق نهایی صلح را دشوار می کند

صفحه 8

حمله ی نفوذی طالبان 
بر یک پاسگاه پولیس در 
ارزگان یک کشته و یک 
زخمی بر جای گذاشت

انصراف اروپایی ها 
از ارائه قطعنامه؛ 
امریکا: امیدواریم ایران وارد 
تعامل دیپلماتیک شود

جایزه ی افتخاری زنان شجاع وزارت خارجه ی 
امریکا به هفت زن جان باخته ی افغان اهدا می شود
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انتخابات  چند  همزمان  برگزاری  ادعای 
و  دارد  وجود  بودجه   نه  که  وضعیتی  در 
نه پالن عملیاتی، به معنای این است که 
کمیسیون انتخابات افغانستان آمادگی های 
الزم برای برگزاری انتخابات در سال 1400 
فریب  پی  در  تنها  و  ندارد  را  خورشیدی 
برگزاری  به سوی  رفتن  است.  فرافکنی  و 
آمادگی  بدون  انتخابات  چند  همزمان 
برایندی جز یک فاجعه ی پرتقلب انتخاباتی 
انتخابات شفاف  برگزاری  زیرا  ندارد.  دیگر 
به یک روند عملیاتی دقیق، بودجه الزم و 
آمادگی درست نیاز دارد. حرف از برگزاری 
امر  یک  چه  اوضاع  چنین  در  انتخابات 
تاکتیکی سیاسی مرتبط با روند صلح باشد 
یا واقعا کمیسیون انتخابات در پی برگزاری 
انتخابات در سال آینده باشد، برایند هردو 
در واقع بازی خطرناک کمیسیون انتخابات 

با دموکراسی نیم بند افغانستان است. 
برگزاری  سیاسی  بازی  اول،  صورت  در 
انتخابات را که یک امر تخنیکی است، از 
مسیر طبیعی آن خارج می کند. در صورت 
دوم، رفتن بدون آمادگی به سوی انتخابات 
نتیجه ی جز یک فاجعه ی دیگر ندارد. در 
هردو صورت بدترین پیامد آن بی اعتمادی 
بیشتر شهروندان به انتخابات به عنوان مولفه 
را  شهروندان  و  است  دموکراسی  برجسته 
بی باور  انتخابات  و  دموکراسی  به  نسبت 
می  کند که می توان تبلور آن را در کاهش 
انتخابات   از  شهروندان  اشتراک  چشم گیر 

2004 تا اکنون دید. 
ضعف مدیریتی کمیسیون های انتخاباتی در 
افغانستان یک امر روشن است. این ضعف 
افغانستان را بارها تا مرز فروپاشی سیاسی 
برده و پس آورده است. آخرین نمونه آن، 
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در کشور 
است. کمیسیون انتخابات نتوانست از یک 
انتخابات شفاف صیانت کند. به دلیل همین 
بار  اولین  افغانستان برای  ضعف کارکردی 
در تاریخ کشور شاهد برگزاری دو مراسم 
بود.  روز  یک  در  ریاست جمهوری  تحلیف 
و  شد  گذاشته  کنار  مردم  رای  نهایت  در 
سیاسی  توافق  براساس  حکومتی  دوباره 
پارلمانی  انتخابات  فاجعه  آمد.  کار  روی 
 1393 ریاست جمهوری  انتخابات   ،1397
که منجر به تشکیل حکومت ناکام وحدت 
 ملی شد، همگی نتیجه ی ضعف مدیریتی و 

ناکارآمدی نهادهای انتخاباتی است. 
نهادهای  کارکرد  از  ناظر  نهادهای  ارزیابی 
انتخاباتی در افغانستان ناامیدکننده است. 
بازرس  یا  سیگار  را  ارزیابی  تازه ترین 
داده  انجام  افغانستان  برای  امریکا  ویژه 
که  می دهد  نشان  سیگار  یافته های  است. 
کمیسیون انتخابات افغانستان ضعیف و در 
این  گزارش  است.  آسیب پذیر  تقلب  برابر 
ارزیابی که حدود یک ماه پیش نشر شده 
کمیسیون  که  است  حقیقت  این  گویای 
ضعف  از  همواره  افغانستان  انتخابات 
رهبری، کارمندان بدون صالحیت، حداقل 
و  کوتاهی ها  و  تقلب  برابر  در  پاسخ گویی 
رنج  تصمیم گیری  برای  نامناسب  ساختار 
این  پیامد  می برد.  رنج  همچنان  و  برده 
وضعیت جز به یغمارفتن آرای شهروندان 

چیز دیگری نبوده است. 
مردم انتخابات شفاف می خواهند و به نظر 
مانند  انتخاباتی  کمیسیون های  می رسد 
انتخابات  برگزاری  پی  در  فقط  گذشته 
است.  آن  شفافیت  میزان  از  صرف نظر 
تخریب  بر  را  راه  بی تردید  روحیه،  این 
ارزشمند  روند  یک  به عنوان  انتخابات 
تاریخ  در  سیاهی  صفحه ی  و  می گشاید 
افزوده  افغانستان  کم عمر  دموکراسی 
خواهد شد. از این رو، ادعاهای خالف واقع 
کمیسیون انتخابات و دادن امید واهی به 
انگشت شان  شده اند  حاضر  که  شهروندان 
یک  در  سهیم شدن  و  دادن رای  به دلیل 
امر دموکراتیک قطع شوند، صرفا در حد 
بلکه دامن زدن  نیست،  واقع  ادعای خالف 
نهادهای  به  مردم  بیشتر  بی اعتمادی  به 
انتخاباتی و مسأله ی انتخابات در افغانستان 
نهادهای  اقدام  کار  این  معنای  و  است 

انتخاباتی علیه دموکراسی است. 

در  برادرش  با  همراه  جاری  سال  جدی 
ولسوالی حصه  در  ناشناس  افراد  حمله ی 

اول کاپیسا کشته شدند.
وزارت  زنان شجاع  سال گذشته جایزه ی 
خارجه ی امریکا به 12 زن از سراسر جهان 
شهردار  غفاری،  ظریفه  بود.  شده  اهدا 
میدان وردک  والیت  مرکز  میدان شهر، 

یکی از دریافت کنندگان این جایزه بود.
 2007 سال  از  امریکا  خارجه ی  وزارت 
را  شجاع  زنان  جایزه  بدینسو  میالدی 
برای  که  می کند  اهدا  زنانی  به  همه ساله 
برابری  بشر،  حقوق  عدالت،  صلح،  تأمین 
جنسیتی و برجسته کردن نقش زنان در 
کشورشان بیشترین تالش را کرده باشند.
همه ساله  جایزه  این  اهدای  مراسم 
حضوری برگزار می شد، اما امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، قرار است این مراسم 
به گونه ی  روز جهان زن  مارچ،  در هشتم 

مجازی برگزار شود.

شفاخانه  در  مؤظف  قابله ی  نورزاد  مریم 
 23 در  کابل  در  برچی  دشت  بستر  صد 
ماه ثور سال جاری در حمله ی مهاجمان 
بر  آن را  مسئولیت  داعش  بعدا  که  مسلح 
رجبی  فاطمه  شد.  کشته  گرفت،  عهده 
کارمند بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت 
سوی  از  جاری  سال  اسد  ماه  در  داخله 
غزنی  والیت  اندر  ولسوالی  در  طالبان 

کشته شد. 
او  از  امریکا  خارجه ی  وزارت  که  فرشته 
امور  تنظیم  اداره ی  در  محافظ  به عنوان 
عقرب  ماه  اوایل  در  کرده،  یاد  زندان ها 
مسلح  افراد  حمله ی  در  جاری  سال 
شد.  کشته  قندهار  شهر  در  ناشناس 
ماللی میوند گرداننده ی پیشین تلویزیون 
در حمله ی  قوس  ماه  بیستم  در  انعکاس 

داعش در ننگرهار کشته شد.
فعال  کوهستانی  فرشته  طور،  همین 
چهارم  در  نیز  کاپیسا  در  زنان  حقوق 

بخش جندر ریاست عمومی امنیت ملی، 
مریم نورزاد قابله ای که قبال در والیت های 
بامیان و میدان وردک کار کرده بود و در 
مؤظف  برچی  دشت  بستر  صد  شفاخانه 
پولیس،  پیشین  افسر  رجبی  فاطمه  بود، 
زندان ها،  امور  تنظیم  اداره  در  محافظ 
ماللی میوند گرداننده ی پیشین تلویزیون 
کوهستانی  فرشته  و  ننگرهار  در  انعکاس 
فعال پیشین حقوق زنان در کاپیسا اهدا 

می شود.
و  فنی  همکار  خلیل،  فاطمه 
تمویل کنندگان  هماهنگ کننده ی 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در هفتم 
انفجاری در شهر  سرطان سال جاری در 
فروغ،  شرمیال  جنرال  باخت.  جان  کابل 
مدیر بخش جندر ریاست عمومی امنیت 
ملی در ماه حمل سال جاری خورشیدی 
و  زخمی  کابل  در  انفجاری  در  نخست 

سپس در شفاخانه جان باخت.

امریکا  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
دریافت کنندگان جایزه ی بین المللی زنان 
 14 است.  کرده  اعالم  را   2021 شجاع 
چین،  کاِمرون،  میانمار،  بالروس،  از  زن 
کانگو،  دموکراتیک  جمهوری  کولمبیا، 
اسپانیا،  سومالیا،  نیپال،  ایران،  گواتیماال، 
این  قرار است  ونزویال  و  ترکیه  سریالنکا، 

جایزه را دریافت کنند.
در کنار این، قرار است جایزه ی افتخاری 
خارجه ی  وزارت  سوی  از  شجاع  زنان 
افغان  جان باخته ی  زن  هفت  به  امریکا 
گفته  امریکا  خارجه ی  وزارت  شود.  اهدا 
است که این زنان در جریان سال 2020 
میالدی در راه خدمت به مردم افغانستان 

جان شان را از دست داده اند.
در اعالمیه ی وزارت خارجه ی امریکا آمده 
فاطمه  به  افتخاری  جایزه ی  که  است 
پیشین کمیسیون مستقل  کارمند  خلیل 
پیشین  مدیر  فروغ  شرمیال  بشر،  حقوق 

یکا  جایزه ی افتخاری زنان شجاع وزارت خارجه ی امر
به هفت زن جان باخته ی افغان اهدا می شود

اسالمی را رها کند.
آقای حکمتیار همچنان روز پنج شنبه در 
یک نشست خبری گفته بود که حکومت 
زندانیان  رهایی  مورد  در  تعهداتش  به 
برای  زمینه  فراهم سازی  و  اسالمی  حزب 
با این حزب،  بازگشت و اسکان مهاجران 

عمل نکرده است.
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  توافقنامه 
حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار 
به  139۵خورشیدی  سال  میزان  ماه  در 
امضا رسید. براساس این توافق نامه، دولت 
متعهد شده بود که تمامی زندانیان عضو 
مرتکب  که  افرادی  جز  به  را  حزب  این 
جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی 

علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.
مشترک  کمیسیون  دلو   2۶ تاریخ  در 
اجرائیوی موافقت نامه بین دولت و حزب 
براساس  که  بود  کرده  اعالم  اسالمی 
حزب  سوی  از  که  نفری   1200 فهرست 
قرار  کمیسیون  این  اختیار  در  اسالمی 
از  از زندانیان  تا کنون 11۶4 تن  گرفته، 

زندان های مختلف کشور رها شده اند.
مشترک  کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
دیگر  زندانی   74 که  بود  آمده  همچنان 
به  یا  و  محکوم  اعدام  به  اسالمی  حزب 
و  مخدر  مواد  داعش،  با  ارتباط  داشتن 
حکومت  و  اند  متهم  اختطاف  قضایای 

مکلف به رهایی آنان نیست.

را  افغانستان  خارجی  نیروهای  بمانند، 
ترک کنند و یک حکومت جدید در این 

کشور به میان آید.
حکمتیار در بخشی از صحبت هایش گفت 
گندم  کانتینرهای  میان  در  حکومت  که 
اسلحه وارد و با استفاده از آن ملیشه سازی 

می کند. 
مینه پال،  دواخان  حال،  همین  در 
به  ریاست جمهوری  سخن گوی  معاون 
نشان  واکنش  حکمتیار  اظهارات  این 
نوشته  تویتی  در  مینه پال  است.  داده 
در  که  حکومت  به  بستن  »اتهام  است: 
کانتینرهای گندم اسلحه می آورد و ملیشه 
می سازد، از این گفته ها بوی خواسته های 

یک همسایه ی دشمن می آید.«
ریاست جمهوری  سخن گوی  معاون 
افغانستان  دولت  است  نوشته  همچنان 
هر  قانونی  و  مشروع  نظام  یک  مانند 
احتیاجی که داشته باشد، از لحاظ قانونی 
رفع می کند و هر تصمیم را بادرنظرداشت 

منافع ملی، می گیرد.
گلبدین حکمتیار مدعی است که حکومت 
مفاد توافق نامه ی صلح با حزب اسالمی را 
حدود  او،  گفته ی  به  است.  نکرده  عملی 
آزاد  هم  هنوز  حزب  این  زندانی  سه هزار 
نشده اند. او پیش از این به حکومت ده روز 
صلح  توافق نامه ی  مفاد  بود  داده  فرصت 
حزب  باقی مانده ی  زندانیان  و  عملی  را 

آغاز  دیروز  تظاهرات  که  گفت  او  کند. 
هواداران  بزرگ  تظاهرات های  سلسله 
حزب اسالمی است که در روزهای آینده 
کابل  جمله  از  کشور  بزرگ شهرهای  در 

راه اندازی خواهد شد. 
هدفمند  ترورهای  حکمتیار،  گفته ی  به 
همیشه  برای  و  شرط  و  قید  بدون  باید 
متوقف شود. به گفته ی او، به همه واضح 
مخالفان  هدفمند  ترورهای  در  که  است 
علما،  حکومت،  معترضان  و  سیاست ها 
صلح خواهان، مخالفان جنگ، و کسانی که 
هدف  می خواهند،  را  کنونی  بحران  ختم 

قرار می گیرند.
ترورهای  در  حکمتیار،  اظهارات  طبق 
هدفمند »کمونستان و سکوالران« هدف 
و »معلوم است که پشت  نمی گیرند  قرار 
این ترورهای هدفمند کی ها دست دارند«. 
ترورهای  که  صورتی  در  داد  هشدار  او 
هدفمند متوقف نشود، حکومت با عواقب 

بد مواجه خواهد شد.
گلبدین حکمتیار به گونه ی ضمنی رهبران 
حکومت را به مخالفت با صلح متهم کرد و 
افزود که »صاحبان قدرت« از مخالفت با 
صلح دست بردارند. او همچنان از حکومت 
خواست که آمادگی برای یک جنگ تازه 

را متوقف کند. 
نیز خواست  و طالبان  امریکا  از  حکمتیار 
باقی  متعهد  دوحه  توافق نامه ی  به  که 

حزب  هواداران  از  شماری  روز:  اطالعات 
اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز 
کرده اند.  تظاهرات  کابل  شهر  در  جمعه 
دولت  صلح  توافق نامه ی  نشدن  عملی 
رهانشدن  و  اسالمی  حزب  با  افغانستان 
دولت  زندان های  از  حزب  این  زندانیان 
از دالیل اصلی این تظاهرات گرفته شده 

است.
اصالح  صلح،  شعار  همچنان  معترضان 
نظام و تأمین عدالت اجتماعی را با خود 
حمل می کنند. توقف ترورهای هدفمند از 
دیگر شعارهای معترضان است. به گفته ی 
بی دین در  و  آنان، »یک حلقه ی سکوالر 
و  علما  هدفمند  ترورهای  در  حکومت 

شخصیت های ملی دست دارد«.
صلح  توافق نامه ی  عملی سازی  بر  آنان 
کرده،  تأکید  اسالمی  حزب  با  دولت 
می گویند تا زمانی که به خواست های شان 
از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود، 
به اعتراضات شان در کابل و شماری دیگر 
از بزرگ شهرهای کشور ادامه خواهند داد.

در همین حال، خود گلبدین حکمتیار در 
»غدار«  را  افغانستان  حکومت  سخنانی، 
خواند و گفت که به وعده اش عمل نکرده 
حزب  هواداران  کاروان های  ورود  جلو  و 
اسالمی از والیات به کابل را گرفته است.

ده  حکومت  به  همچنان  حکمتیار  آقای 
روز فرصت داد که به مطالباتش رسیدگی 

تظاهرات هواداران حزب اسالمی در کابل؛ 
حکمتیار به حکومت رضب االجل ده روزه تعینی کرد

حمله ی نفوذی طالبان بر یک پاسگاه پولیس در ارزگان یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت
حوت( بر پاسگاه پولیس در منطقه ی »کوتوال« شهر ترینکوت صورت گرفته است.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. 
والیت ارزگان در جنوب کشور موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت جنگ جویان 

گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ارزگان می گویند که در پی حمله ی دو فرد 
نفوذی گروه طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در مربوطات شهر ترینکوت، مرکز این 

والیت، یک سرباز پولیس کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده اند.
دفتر رسانه های والی ارزگان گفته است که این حمله دو شب پیش )پنج شنبه، 14 

یست در کابل فروشگاه گوشت پرنده ی »افغان مارت« را مسدود کرد اداره حفاظت محیط ز
شهر کابل جمع آوری کرده اند.

اداره ملی حفاظت محیط زیست افزوده است که پرنده های 
گردانده  باز  دامن طبیعت  به  کابل  قرغه ی  تپه های  در  زنده 
آلودگی  از  جلوگیری  به خاطر  نیز  ذبح شده  پرندگان  و  شده 

محیط زیست، در یک مکان مناسب دفن شده است.
به گفته ی این اداره، از فروشندگان گوشت پرنده تعهد کتبی 
گرفته شده تا بار دیگر دست به فروش گوشت پرندگان نزنند.
»بی رحمانه «ی  شکار  افغانستان،  ریاست  جمهوری   ۶40 شماره  حکم  براساس 

حیات وحش و پرندگان منع است. 
در همین حال، رییس حفاظت محیط زیست کابل از ادارات محلی در والیت های 
دو  این  در  پروندگان  »بی رحمانه«ی  شکار  جلو  تا  است  خواسته  پروان  و  کاپیسا 

والیت را بگیرند.
از سوی هم، اداره ملی حفاظت محیط زیست گفته است که پس از این با افرادی که 

به فروش پرندگان اقدام کنند، براساس قانون برخورد جدی خواهد کرد.

اعالم  اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور  روز:  اطالعات 
کرده است که بخش فروشگاه گوشت پرنده ی »افغان مارت« 

را در شهر کابل مسدود کرده است. 
کار »افغان مارت« بیشتر روی فروش لوازم خانه و آشپزخانه 
گوشت  فروش  اخیرا  اما  است،  متمرکز  بهداشتی  وسایل  و 

پرندگان را نیز آغاز کرده بود.
در اعالمیه ی این اداره به نقل از محمدکاظم همایون، رییس 

محیط زیست کابل آمده است که این فروشگاه با راه اندازی کمپین های تبلیغاتی 
به منظور استفاده از گوشت پرنده، پرندگان زنده و گوشت پرندگان ذبح شده از نوع 
قره قوش، مرغابی و قشقل را از والیت های کاپیسا و پروان جمع آوری و سپس به 

فروش می رساند.
فرماندهی  با  ریاست حفاظت محیط زیست کابل در همکاری  اعالمیه،  از  نقل  به 
از  را  ذبح شده  پرنده ی  و 1000  زنده  پرنده ی  بال  تعداد 400  والیت  این  پولیس 
فروشگاه گوشت پرنده ی »افغان مارت« در ساحات جاده نادرپشتون و سرای شمالی 
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محمدعلی، پدر حبیب هللا غوریانی به روزنامه اطالعات روز می گوید که تاکنون هم مردم جبرئیل در شوک عملیات نظامی برای 
دست گیری فرزندش به سر می برند و نباید غیرنظامیان آسیب می دیدند: »مردم منطقه جبرئیل در وحشت به سر می برند. 

به کجای قانون اساسی ذکر شده که باالی غیرنظامیان راکت فیر شود. اگر پسر من کدام جرمی داشته، باید به شورای علما، 
متنفذان قومی و نمایندگان مردم مراجعه می کردند. از همین عملیات نیروهای دولتی ناراض هستیم.« 

غوریانی اقدام می کند که منجر به درگیری 
چندساعته می شود. 

تورن   نظر  دریافت  به  موفق  روز  اطالعات 
محل  ساکنان  که  چرا  است؛  نشده  امان اهلل 
آنان  بودند.  کرده  تجمع  خانه اش  جوار  در 
جبرئیل  در  متشنج  وضعیت  مقصر  را  وی 
شلیک های  فرد  این  خانه  از  می دانستند. 
هوایی برای متفرق کردن معترضان به گوش 

می رسیده است.

واکنش ها به این رویداد
برخی از باشندگان منطقه ی جبرئیل هرات 
سلیقه ی  به گونه ای  حکومت  که  مدعی اند 
هیچ  و  می کند  برخورد  افراد  با  گزینشی  و 
گاهی در مقابل زورگویان و افرادی که علیه 
قانونی  برخورد  می دهند،  شعار  حکومت 

صورت نمی گیرد. 
روز دوشنبه، 13 دلو، ده ها تن از افراد مسلح 
وابسته به »کامران علیزایی« رییس شورای 
در  نیمه کاره  ساختمان  به  هرات  والیتی 
منطقه ی »قول ا ردوی سابقه« در شهر هرات 
حضور داشتند. در همان روز کامران علیزایی 
به حکومت هشدار داده بود که اگر سلطان 
داوود از سمت فرمانده پولیس هرات برکنار 
اعتراض  به  فرد مسلح دست  با هزار  نشود، 

خواهد زد. 
انصاری،  مجیب الرحمان  حال،  همین  در 
از  نیز  هرات  گازرگاه  جامع  مسجد  خطیب 
مردم خواسته است که علیه نظام دست به 
سخنرانی  یک  در  همچنین  او  بزنند.  قیام 

حمایت از نظام را گناه کبیره دانسته بود. 
اطالعات  روزنامه  به  جبرئیل  ساکنان  اما 
مقابل  در  حکومت  که  می گویند  روز 
انصاری،  مجیب الرحمان  و  علیزایی  کامران 
اما در مقابل  نرم در پیش می گیرد،  موضع 
صدها  و  تانک  ده ها  با  غوریانی  حبیب اهلل 
عملیات  مسکونی  منطقه  در  مسلح  نیروی 

راه اندازی می کند.
فیسبوک  کاربران  از  یکی  صبوری،  عارفه 
والی هرات پرسیده که چرا علیه مولوی  از 
مسجد  خطیب  انصاری،  مجیب الرحمان 
شورای  رییس  علیزایی،  کامران  و  گازرگاه 
جرم  »اگر  نمی شود:  اقدام  هرات  والیتی 
کافی شاپ  چند  بستن  غوریانی،  حبیب اهلل 
بداخالق و یا هر چیز دیگر بوده، چرا مردم 

کشته و زخمی شدند؟«
والیتـی  شـورای  عضـو  حسـینی،  سـکینه 
علیـه  عملیات هـا  کـه  می گویـد  هـرات 
فاصلـه  افزایـش  باعـث  خـاص،  قـوم  یـک 
میـان مـردم حکومـت خواهـد شـد و بایـد 
کشـور  رییس جمهـور  غنـی،  محمداشـرف 
را  جبرئیـل  منطقـه  در  نظامـی  عملیـات 
بـرای  و  کنـد  بررسـی  عادالنـه  به گونـه ی 
بپـردازد:  خسـاره  جبـران  غیرنظامیـان 
بـر  علنـی  کـه  هسـتند  افـرادی  »خیلـی 
ضـد منافـع دولـت، فعالیـت دارنـد و دولت 
عکس العمـل  آنـان  قبـال  در  هیچ گاهـی 
نشـان نمی دهـد. نیروهای امنیتـی می آیند 
در یـک سـاحه حسـاس مسـکونی و ایـن 
چنیـن عملیـات سـنگین انجـام می دهند.« 
تأکید  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید 
دارد که با هر زورگو در هرات مانند حبیب اهلل 
غوریانی برخورد خواهد شد: »تفاوت کسی 
که با کالم علیه وضعیت اعتراض می کند و 
کسی که عمال دست به جنایت، آدم ربایی، 
بیگانگان  و  تروریست ها  با  همکاری  قاچاق، 
می زند، وجود دارد. واقعا می خواهید در شهر 
شما جانی ها زندگی کنند و هر مسأله باید 

سیاسی و قومی شود؟«
وحدت  حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم 
اسالمی، عملیات نظامی در منطقه جبرئیل 
حساسیت برانگیز  را  آن  و  کرده  محکوم  را 
صریح،  به طور  اقدام،  »این  است:  دانسته 
با  دوگانه مسئوالن حکومت محلی  برخورد 
قضایا را نشان می دهد. جای تأسف است با 
کسانی که عمال نظام و امنیت عامه را تهدید 
می شود؛  برخورد  تضرع  موضع  از  می کنند 
قربانی  شهروندان  و  مردم  که  جایی  در  اما 
می گردند، عملیات خشونت بار نظامی انجام 

می یابد.«
او از حکومت می خواهد که در کنار بررسی 
عادالنه و بی طرفانه این حمله، عامالن آن را 

مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

مصونیت  به  بی پروایی  از  انتقاد 
غیرنظامیان

در  ویدیو  یک  نشر  با  غوریانی  حبیب اهلل 
مردم  حمایت  از  اجتماعی  شبکه های 
ویدیو  این  در  او  است.  کرده  قدردانی 
خطاب  متعصب  را  حکومت  صراحت  با 
می کند و مدعی است که پس از بستن یک 
کافی شاپ، عملیات نظامی برای بازداشت اش 

راه اندازی شده است. 
آقای غوریانی در انتخابات پارلمانی خودش 
انتخابات  کمیسیون  اما  بود،  کرده  نامزد  را 
تأیید  پرونده  داشتن  به دلیل  را  او  نامزدی 

نکرد. 
برخی از اعضای شورای والیتی هرات حضور 
سنگین نیروهای دولتی برای بازداشت یک 
تن را خالف اصول جنگی و »جفا« به حقوق 

افراد غیرنظامی می دانند. 
در  والیتی  شورای  عضو  حسینی،  سکینه 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
جبرئیل  منطقه ی  در  نظامی  عملیات  که 
سالح  نباید  و  است  جنگی  اصول  خالف 
یک  »دست گیری  می شد:  استفاده  سنگین 
فرد نباید جفا به حق کل مردم باشد. مگر 
که  بود  افتاده  اتفاق  چه  جبرئیل  ساحه  به 
و  این قسم ده ها غیرنظامی زخمی شده اند 
خانه های مسکونی خساره رسیده است. کار 
شیوه دولت برای دست گیری یک فرد به این 

شکل درست نبوده است.«
دولت  که  بشردوستانه  اصول  براساس 
افغانستان نیز به آن متعهد است، نیروهای 
امنیتی در هر شرایطی ملزم به رعایت حفظ 
اخالق  و  مقررات  رعایت  غیرنظامیان،  جان 
است.  غیرنظامیان  مصونیت  اصل  و  جنگ 
از نظر بسیاری آمار بلند زخمیان که اغلب 

دیده  مرمی  شلیک  بقایای  ساختمان  این 
می شود. 

جرائم  با  مبارزه  مدیریت  مکتوبی  براساس 
روز  اطالعات  به  که  داخله  وزارت  جنایی 
رسیده، نشان می دهد که حبیب اهلل غوریانی 
ذکر  این سند  در  است.  متهم  مورد  به 17 
شده است که رییس جمهور دستور داده که 

علیه این فرد اقدام شود.
به  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
روزنامه اطالعات روز گفته است که عملیات 
نظامی برای دست گیری حبیب اهلل غوریانی، 
والی هرات  قتالی  از سوی سید عبدالوحید 

مدیریت شده است. 
آقـای قتالـی روز پنج شـنبه، 13 حـوت بـه 
خبرنـگاران گفـت کـه ایـن عملیـات پایـان 
ارتبـاط  بـه  کافـی  »اسـناد  اسـت:  یافتـه 
جرایـم ایـن شـخص ]حبیـب اهلل غوریانـی[ 
موجـود بـود. قـرار محکمـه عملیات سـر از 
ایـن آدم صـورت گرفتـه بـود. یـک تعـداد 
افـراد در پیونـد بـه هم دسـتی بـا ایـن فـرد 
تسـلیم شـدند و خـودش نیـز هم به دسـت 

می آیـد.«
شکایت  ده ها  که  می گوید  هرات  والی 
نگهداری  لت وکوب،  از  مردمی  مستند 
زورگویی  و  قتل  خانه،  در  مردم  غیرقانونی 
علیه حبیب اهلل غوریانی وجود داشته است. 
همچنان در یک صحبت ویدیویی حبیب اهلل 

غوریانی را جانی خطاب می کند. 
در اعالمیـه ی پولیـس هـرات از حبیـب اهلل 
غوریانـی به عنـوان فـرد مسـلح غیرمسـئول 
نـام بـرده شـده اسـت: »یـک فـرد مسـلح 
همـراه  این سـو  بـه  مدتـی  از  غیرقانونـی 
تحـت  مسـلح  افـراد  نفـر   30 حـدود 
سـالح های  بـا  مجهـز  کـه  خویـش  امـر 
می باشـند  خفیفـه  و  ثقیلـه  مختلف النـوع 
دسـت بـه قاچـاق، خریـد و فـروش مـواد 
مخـدر، زورگویی هـا، زورگیری هـا، غصـب، 
آزار و اذیـت و گروگان گیری هـا زده اسـت.«
حبیب اهلل  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
حوزه های  نیروهای  مرتبه  چندین  غوریانی 
نهم و دوازدهم پولیس و امنیت ملی را مورد 
نگه داشته  خود  اسارت  در  حتا  و  لت وکوب 

است.

واجد روحانی – هرات

بازداشت  برای  دولتی  نیروهای  عملیات 
از  –یکی  جبرئیل  در  غوریانی  حبیب اهلل 
با  هرات-  شهر  مناطق  پرجمعیت ترین 
یافت.  پایان  ساعت  هفت  از  بیش  گذشت 
درگیری  این  در  رسمی  آمارهای  براساس 
چندساعته، دو محافظ آقای غوریانی کشته 
و دست کم 41 نفر به شمول زنان و کودکان 

زخمی شده اند.
روز  اطالعات  روزنامه  به  عینی  شاهدان 
رنجر  و  هاموی  تانک  ده ها  که  می گویند 
محل  به  غوریانی  حبیب اهلل  بازداشت  برای 
درگیری آمده بودند. ساکنان محل مدعی اند 
که در محل زندگی مردم حتا از سالح های 
همچنان  کرده اند.  استفاده  هم  ثقیله 
را  مردم  مسکونی  منازل  مستقیم  به صورت 

هدف قرار داده اند. 
حوت   12 چهارشنبه  شب،  دولتی  نیروهای 
راه های منتهی به محل درگیری را مسدود 
محل  با  همجوار  خانه های  بودند.  کرده 
از  بخش هایی  در  و  دیده  خساره  درگیری، 
می شود  دیده  مرمی  برخورد  آثار  خانه ها 
دولتی  نیروهای  عملیات  از  محل  مردم  و 

خشمگین هستند.
راکت  مرمی  چندین  برخورد  از  نشانه های 
که گفته می شوند از طرف نیروهای امنیتی 
خانه حبیب اهلل  دیوار  و  در  بر  شلیک شده، 

غوریانی برجای مانده است.
می دهد  نشان  هرات  صحی  مسئوالن  آمار 
که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی 
 41 غوریانی،  حبیب اهلل  به  وابسته  افراد  و 
پنج  و  زن  یک  کودک،  سه  به شمول  تن 

غیرنظامی زخمی شده اند. 
هـرات  والـی  قتالـی،  عبدالوحیـد  سـید 
می گویـد کـه در جریـان ایـن درگیـری دو 
تـن از افـراد آقـای غوریانـی کشـته شـده 
اسـت و شـش تن از زخمیان این رویداد که 
وضعیـت صحی شـان وخیـم بـود بـه بیرون 
از کشـور بـرای درمـان منتقـل شـده اند. او 
بـرای  عملیـات  جریـان  در  کـه  می افزایـد 
تـن  دسـت گیری حبیـب اهلل غوریانـی، 23 

شـده اند.  بازداشـت 

مردم در شوک عملیات
بـه  غوریانـی  حبیـب اهلل  پـدر  محمدعلـی، 
روزنامـه اطالعـات روز می گوید کـه تاکنون 
عملیـات  شـوک  در  جبرئیـل  مـردم  هـم 
نظامـی بـرای دسـت گیری فرزنـدش به سـر 
آسـیب  غیرنظامیـان  نبایـد  و  می برنـد 
در  جبرئیـل  منطقـه  »مـردم  می دیدنـد: 
وحشـت به سـر می برنـد. بـه کجـای قانـون 
اساسـی ذکـر شـده کـه بـاالی غیرنظامیان 
کـدام  مـن  پسـر  اگـر  شـود.  فیـر  راکـت 
علمـا،  شـورای  بـه  بایـد  داشـته،  جرمـی 
متنفـذان قومی و نمایندگان مـردم مراجعه 
نیروهـای  عملیـات  همیـن  از  می کردنـد. 

هسـتیم.«  نـاراض  دولتـی 
گاو  دولتی  نیروهای  که  است  مدعی  او 
چندین  همچنین  و  پسرش  دفتر  صندوق 

وسیله نقلیه را با خود برده اند. 
جبرئیل  رویداد  زخمیان  از  یکی  علی خان، 
روز  اطالعات  روزنامه  با  او در صحت  است. 
اصابت  پایش  بر  مرمی  سه  که  می گوید 
کرده است: »به  خاطری که ما هزاره بودیم، 
شده  راه  اندازی  ما  باالی  نظامی  عملیات 
رفته  نانوایی  به  دیگر  نفر  سه  با  من  است. 
من  و  کرد  فیر  باالیم  رنجر  موتر  و  بودم 
از حکومت می خواهد که  او  زخمی شدم.« 
عامالن شلیک بر غیرنظامیان را مورد پیگرد 

قانونی قرار بدهند. 

والی هرات: غوریانی جانی است
بیش از صد تن از ساکنان هرات به حمایت 
خانه اش  نزدیک  در  غوریانی  حبیب اهلل  از 
که  دارند  تأکید  و  زده اند  تجمع  به  دست 
نیروهای دولتی نباید به خانه آقای غوریانی 
به  پیوند  در  ادعایی  هر  و  می بردند  هجوم 
طریق  از  باید  داشتند،  وی  خالف کاری 
اقدام  بازداشت اش  برای  قانونی  مجرای 

می شد.
روز،  اطالعات  روزنامه  یافته های  بنیاد  بر 
نیروهای  باالی  غوریانی  حبیب اهلل  خانه  از 
دولتی شلیک شده است. در یکی از اتاق های 

هستند،  محل  ساکنان  از  و  غیرنظامیان 
به  دولتی  نیروهای  بی پروایی  نشان دهنده 
درگیری  این  در  غیرنظامیان  از  محافظت 

است. 

تنش از کجا آغاز شد؟
بستن  برای  است  غوریانی مدعی  حبیب اهلل 
به  وابسته  »نان وپیاز«  نام  به  کافی شاپ 
پولیس در  امان اهلل، یک مقام متقاعد  تورن 
جبرئیل که مشروبات الکلی عرضه می کرد، 

بنابر شکایت مردم اقدام کرده است. 
روز  اطالعات  روزنامه  به  جبرئیل  ساکنان 
حبیب اهلل  هم  دیگر  یک بار  که  گفته اند 
براساس  را  کافی شاپ  این  فعالیت  غوریانی 
شکایت مردم مسدود کرده بود و با بازگشایی 

مجدد این کافی شاپ وضعیت بحرانی شد. 
روزنامه  به  جبرئیل  ساکنان  از  برخی 
اطالعات روز گفته اند که روز سه شنبه، 12 
ماه حوت، درگیری لفظی میان یکی از افراد 
وابسته به حبیب اهلل غوریانی با با فرزند تورن  
امان اهلل مقام متقاعد پولیس رخ داده است 
که در نهایت منجر به درگیری نظامی شده 
این درگیری فرزند  است. گفته می شود در 

مقام متقاعد پولیس زخمی شده است. 
غوریانی  حبیب اهلل  برادر  غوریانی،  باقر  اما 
با روزنامه اطالعات روز مدعی  در گفت وگو 
پیشین  مقام  این  به  وابسته  افراد  که  است 
پولیس شب هنگام به شلیک های هوایی در 
و  پرداخته اند  جبرئیل  توحید  کوچه های 
زخمی  تن شان  دو  اشتباهی،  شلیک  اثر  بر 
به  وابسته  افراد  که  می گوید  او  شده اند. 
این  زخمی کردن  در  دخالتی  هیچ  برادرش 
ظاهرا  ماجرا  این  از  پس  نداشته اند.  افراد 
نیروهای امنیتی برای دستگیری حبیب اهلل 

هشت ساعت درگیری برای ابزداشت غوریاین؛ 
در جربئیل هرات چه گذشت؟

بیش از صد تن از ساکنان هرات 
به حمایت از حبیب هللا غوریانی در 
نزدیک خانه اش دست به تجمع 
زده اند و تأکید دارند که نیروهای 
دولتی نباید به خانه آقای غوریانی 
هجوم می بردند و هر ادعاییی در 
پیوند به خالف کاری وی داشتند، 
باید از طریق مجرای قانونی برای 
گفته می شود که این راکت ها از سوی نیروهای دولتی بر خانه مسکونی حبیب اهلل غوریانی پرتاب شده استبازداشت اش اقدام می شد.
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خشونت آمیز یا تروریستی دست نزده یا حداقل 
به صورت رسمی کدام رویداد خشونت آمیز به نام 
این حزب ثبت نشده، هرچند هدف نهایی این 
حزب براندازی نظام های سیاسی در کشورهای 
»خالفت  تأسیس  آن ها  به جای  و  اسالمی 
اسالمی« است. ولی گروه های طالبان و داعش 
عمال به خشونت روی آورده و عامل تعداد زیاد 
رویدادهای تروریستی و خشونت آمیز بوده است.

التحریر و طالبان
در  دینی  نواندیش  و  پژوهش گر  محق،  محمد 
با اطالعات روز می گوید که شباهت  گفت وگو 
گروه طالبان و داعش در این است که هردوی 
قرار  سیاسی«  »اسالم  چتر  زیر  جریان  این 
می گیرند که مهم ترین بخش دین را سیاست و 
قدرت می دانند، اما موضوعات اخالقی، عبادی و 
حتا اعتقادی زیر سایه سیاست و قدرت برای این 
جریان ها معنا پیدا می کند: »از این لحاظ این دو 
جریان در هدف مشترک هستند، اما در مسایل 
و شیوه های که برای رسیدن به هدف انتخاب 

می کنند، کم و بیش تفاوت دارند.«
جعفری مهدوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان 
افغانستان در مورد تفاوت ها و شباهت های حزب 
التحریر با گروه طالبان می گوید که حزب التحریر 
جریان »ایدئولوژیک ـ سیاسی« است، اما گروه 
ایدئولوژیک«  ـ  »سیاسی  جریان  یک  طالبان 
ایدئولوژی  التحریر  حزب  برای  یعنی  است. 
مهم تر از خواست  سیاسی شان است و سیاست 
اما  است،  گرفته  به خدمت  ایدئولوژی  برای  را 
از طالبان برعکس است و می خواهد با استفاده 
از ایدئولوژی به خواست های سیاسی شان برسد.

آقای مهدوی می افزاید که هدف حزب التحریر 
کشورهای  در  سیاسی  نظام های  براندازی 
اسالمی و به جای آن تأسیس »خالفت اسالمی« 
است، اما گروه طالبان به دنبال احیایی »خالفت 
آجندای  در  گروه  این  حتا  و  نیست  اسالمی« 
»امارت  احیایی  دنبال  به  خود  سیاسی  کالن 
و هدف  داعیه  این  نیست: »بین  نیز  اسالمی« 
و داعیه و هدف حزب التحریر یک تفاوت کالن 
اسالمی  خالفت  احیایی  التحریر  دارد.  وجود 
سیاسی  نظام  نوع  روی  طالبان  اما  می خواهد 
اسالمی  امارت  هرچند  ندارد،  تأکید  خاصی 
تطبیق  خواستار  طالبان  است.  کرده  مطرح  را 
احکام اسالمی و مشارکت در بدنه قدرت سیاسی 
التحریر در همه  اما حزب  افغانستان است،  در 
کشورهای اسالمی فراملی و در گسترده ی جهان 

اسالم مطرح است.«

التحریر و داعش
محمد محق می گوید که حزب التحریر، طالبان 
و داعش در اصل پلتفورم ایدئولوژیک مشابه اند، 
محق  آقای  دارند.  تفاوت  باهم  تاکتیک  در  اما 
مواد  التحریر  مانند  جریان های  که  می افزاید 
و  داعش  مانند  افراطی  گروه های  برای  خام 
طالبان تهیه می کنند: »سخت ترین بخش کار 
افراد  که  این  از  قبل  است،  مغزی  شستشوی 
از مرحله  تاکتیک  وارد مرحله عملیاتی شوند. 
عملیاتی شدن شروع می شود، اما در مرحله ی 
شستشوی مغزی، حزب التحریر همان کاری را 

می کند که دقیقا طالبان و داعش می کنند.« 
تفاوت ها  و  شباهت ها  مورد  در  مهدوی  جعفر 

می  خواهد افراد را تربیت کرده و طریقه ی حزبی 
را به آن ها آموزش دهد تا کتله ی حزبی شکل 
گیرد. مرحله ی دوم را »تفاعل« )کارزار فکری و 
سیاسی( نام گذاشته و در این مرحله می خواهد 
روی افکار آدم ها کار کند تا اسالم را پذیرفته، 
آموزه های اسالمی را در زندگی خود تطبیق و از 
افکار حزب پیروی کند. مرحله ی سوم از فعالیت 
این حزب سقوط دادن حکومت ها در کشورهای 
اسالمی و تطبیق »همه جانبه و انقالبی« اسالم 
»خالفت  آن  از  پس  تا  است  کشورها  این  در 
اسالمی« ایجاد و این خالفت از طریق دعوت و 
جهاد اسالم را به حیث رسالت جهانی به همه ای 

جهانیان برساند.
ظاهرا حزب التحریر در افغانستان در مرحله ی 
دوم روش فعالیت خود است و از این رو بیشتر 
در دانشگاه ها و مراکز آموزشی خاص روی افکار 
شهروندان و عمدتا جوانان کار می کند تا آنان 
دیدگاه خاصی که این حزب از اسالم ارائه می کند 
را بپذیرند و در زندگی خود تطبیق کنند. این 
و  دارد  قرار  و جذب  جلب  مرحله ی  در  حزب 
فعالیت حزب در سال های اخیر در والیت های 
در  است.  یافته  گسترش  افغانستان  مختلف 
التحریر  حزب  افغانستان  شاخه ی  وبسایت 
آمده: »حزب  التحریر برای نشر افکار اسالمی از 
طریق تفاعل با مردم و استفاده از اسالیبی مثل: 
حلقات تثقیفی، لکچرها، سمینارها، کنفرانس ها، 
صفحات انترنتی، چاپ کتب و مجالت، به صورت 
گسترده تالش و فعالیت می نماید تا نظام های 
حاکم غیراسالمی را به چالش کشیده و به جای 
آن نظام کامل و شامل اسالمی را منحیث طریقه 
زندگی که توانایی تنظیم امور دولت و جامعه را 

دارد، پیشکش  نماید.«
این حزب توضیح داده است که طریقه جذب 
عقیده ی  »پذیرفتن  توسط  این حزب  در  افراد 
اسالمی، پخته شدن در ثقافت حزبی، پای بندی 
آرای  و  افکار  برگزیدن  و  اسالمی  واجبات  به 
اخیر  بیانیه ی  در  همچنان  می باشد.  حزب« 
این حزب آمده که روش فعالیت حزب التحریر 
فکری و سیاسی بوده و متوسل شدن به هر نوع 
فعالیت »دموکراتیک، مادی و خشونت آمیز« را 

در روش مبارزه خود رد می کند.
که  می گوید  افغانستان  در  التحریر  سخن گوی 
چون طبیعت کار حزب فکری و سیاسی است، 
تمام جلسات حزبی در خانه ها، دفاتر و مکان های 
عادی برگزار می شود. آقای مستنیر می افزاید که 
دعوت به حزب به شکل »دعوت مکی« پیامبر 
اسالم است و افرادی را عضو می گیرد که همراه 
حزب کنار بیاید و افکار و اهداف حزب »احیایی 
دوباره زندگی اسالمی برای امت مسلمه تحت 
او،  گفته ی  به  بپذیرد.  را  خالفت«  دولت  چتر 
وقتی اعضای جدید این افکار و اهداف حزب را 
پذیرفت، سپس داخل حلقات »تثقیفی« آورده و 
»تربیت« می شود که ممکن است افکار فردی در 

شش ما یا از فرد دیگر در پنج سال تغییر کند.

چرا التحریر خود را در وزارت عدلیه ثبت 
نمی کند؟

افغانستان و سایر  التحریر قانون اساسی  حزب 
اسالم  احکام  با  تناقض  در  را  کشور  قوانین 
از همین رو نمی خواهد حزب را در  می داند و 
التحریر  کند. حزب  راجستر  و  ثبت  افغانستان 
می گوید در صورتی که دولت افغانستان »شرط 
را  حزب«  عالی  اهداف  مخالف  و  غیراسالمی 
راجستر  و  ثبت  با  این حزب  بردارد،  قوانین  از 
مشکلی ندارد. همچنان این حزب می گوید که 
قوانین افغانستان فعالیت احزاب را به مرزهای 
این کشور محدود کرده، درحالی که این شرط با 
اسالم و با اهداف این حزب در تناقض است، چون 
حزب می خواهد »خالفت اسالمی« را بدون در 
نظرداشت مرزهای ساخته ی »استعمار« تأسیس 
کند. به گفته ی این حزب، در شرایط فعلی و 
با قوانین موجود ثبت و راجستر این حزب در 

افغانستان امکان ندارد.

حزب التحریر قانون اساسی افغانستان را 
نمی پذیرد و انتخابات را حرام می داند

التحریر،  حزب  افغانستان  شاخه ی  وبسایت 
آدرس  از  که  کتاب های  و  بروشورها  مجله ها، 
دیدگاه های  از  مملو  شده،  منتشر  حزب  این 
افراطی و تندروانه و تبلیغات برای براندازی نظام 

و  افغانستان  در  التحریر  حزب  سابقه ی 
جهان

حزب  التحریر در سال 19۵3 توسط تقی الدین 
نبهانی، روحانی فلسطینی ایجاد شد. شیخ عطاء 
بن خلیل ابورشته از سال 2003 تاکنون رهبری 
این حزب را به  عهده دارد. این حزب ادعا دارد 
اما  است.  فعال  تا ۶0 کشور جهان  که در ۵0 
غیرقانونی  اکثر کشورها  در  این حزب  فعالیت 
حساب می شود. فعالیت این حزب در افغانستان 
در سال 2003 به صورت غیرقانونی و بدون ثبت 
در وزارت عدلیه آغاز شد و در این اواخر فعالیت 
حزب بیشتر از پیش گسترده شده است. تاجایی  
که در سال جاری به مناسبت صدمین سالگرد 
خالفت  )آخرین  عثمانی  امپراطوری  سقوط 
افغانستان  در  حزب  این  شاخه ی  سالمی(، 
کارزاری را در شبکه های اجتماعی برای برپایی 
اعضای  انداخت.  راه  به  اسالمی«  »خالفت 
نمایه های  اجتماعی  شبکه های  در  حزب  این 
حساب های شان را با شعار های »ای مسلمانان! 
برپایی  مبارزین  »با  و  کنید«  برپا  را  خالفت 

خالفت همراه شوید« تزئین کردند.
این که چرا فعالیت حزب التحریر در بسیاری 
افغانستان  شاخه ی  است،  ممنوع  کشورها  از 
از  یکی  التحریر  حزب   که  می گوید  حزب  این 
احزاب برجسته و فعال سیاسی در سرزمین های 
اسالمی است و دولت ها را به چالش می کشد، 
بنابراین دولت های اسالمی سد راه فعالیت های 
زندانی  را  حزب  فعاالن  و  می شود  حزب  این 
حزب  این  موجود  وضعیت  التحریر  می کند. 
را مشابه به زمان »دعوت مکی« پیامبر اسالم 
به خاطر  التحریر  حزب  فعالیت  اما  می  داند. 
دیدگاه های افراطی و تندروانه ی آن در بیشتر 
این  کشورها ممنوع است. برخی کشورها حتا 
ولی  می داند،  تروریستی  سازمان  یک  را  حزب 
تاکنون رویداد تروریستی یا خشونت آمیز به این 

گروه نسبت داده نشده است.
سیف اهلل مستنیر، سخن گوی شاخه ی افغانستان 
حزب التحریر به اطالعات روز می گوید که این 
که حزب در کابل و والیت های افغانستان دفتر 
رسمی ندارد و تنها یک دفتر مطبوعاتی در کابل 
و  افغانستان  از  بیرون  با  آن  از طریق  که  دارد 
مردم در ارتباط است: »چون حزب التحریر در 
نیز مکان  این دفتر  افغانستان راجستر نیست، 
از  بیرونی  نهاد  یک  منحیث  اما  ندارد،  علنی 
حزب التحریر کار می کند.« به گفته ی مستنیر، 
که  است  این  کشورها  تمام  در  حزب  پالیسی 
تمام  از  اما  بماند،  مخفی  حزب  اعضای  تعداد 

اقشار جامعه عضو دارد. 

هدف و خواست حزب التحریر
التحریر  حزب  افغانستان  شاخه ی  وبسایت  در 
و  »سیاسی  حزب  یک  التحریر  که  آمده 
و  اسالم  را  آن  اساس  که  است  ایدئولوژیک« 
هدفش را اعاده زندگی اسالمی توسط برپاکردن 
راشده ی  »خالفت  یا  )خالفت(  اسالمی  دولت 
زندگی  گرداندن  باز  می دهد.  تشکیل  ثانی« 
اسالمی و رسانیدن دعوت اسالمی به جهان یکی 
دیگر از اهداف این حزب است طوری که تمام 

امور زندگی مطابق احکام شرعی به پیش برود.
آخرین  یا  عثمانی  امپراطوری  سقوط  از  پس 
می کردند  تصور  مسلمان  اسالمی«،  »خالفت 
و  شده اند  متقبل  را  بی سابقه  شکست  که 
در  التحریر  حزب  مانند  افراطی  اسالم گراهای 
صدد احیایی خالفت اسالمی برآمدند. التحریر 
با تمام نظام های سیاسی در کشورهای اسالمی 
مخالف است و می خواهد این نظام ها را ساقط 
»خالفت  چتر  زیر  اسالمی  کشورهای  و  کند 
اسالمی« جمع شود. این حزب هدف از فعالیت 
در کشورها غیراسالمی را تغییر نظام نمی داند 
بلکه در پی آن است تا شهروندان آن کشورها را 

به اسالم دعوت کند.
هدف غایی این حزب تشکیل »خالفت اسالمی« 
مقتدر است تا شکست و سقوط آخرین »خالفت 
شاخه ی  وبسایت  در  کند.  جبران  را  اسالمی« 
که حزب  است  آمده  التحریر  افغانستان حزب 
امت  سابق«  شوکت  و  »عزت  تا  می کوشد 
پیش قدمی  که  »طوری  برگرداند:  را  اسالمی 
اقوام  و  امت ها  دولت ها،  چنگ  از  را  امور  زمام 
دیگر به دست گرفته، دولت ابر قدرت جهان را 
چنان چه در گذشته بود، اعاده نماید و سیاستش 
را مطابق عقیده و احکام اسالمی به پیش برد.«

روش فعالیت
پیامبر  دعوت  از  نمونه گیری  با  التحریر  حزب 
اسالم، روش های فعالیت خود را به سه مرحله 
تقسیم کرده است. مرحله ی نخست را »تثقیف« 
این مرحله  نام گذشته که در  یا راست کردن 

نخست  معاون  صالح،  امراهلل  به تازگی 
که  است  گفته  افغانستان  ریاست جمهوری 
حزب التحریر در افغانستان به عنوان یک حزب 
در وزارت عدلیه ثبت نیست، دولت افغانستان 
این حزب را به رسمیت نمی شناسد و این حزب 
حق تجمع و تبلیغ را تا زمان ثبت و راجستر 
معضل  که  زمانی  تا  افزوده  صالح  آقای  ندارد. 
فعالیت  هرنوع  نشود،  حل  حزب  این  حقوقی 
از نام و نشان این »شبکه مجهول« غیرقانونی 
است. صالح مدعی است که شماری از فعاالن 
گروه های  با  فکری  نزدیک  تبانی  حزب  این 
نزدیک  آینده  در  است  قرار  و  دارد  تروریستی 
با  قانونی  و  حقوقی  برخورد  چگونگی  پالیسی 
زمان  آن  تا  »پس  شود:  گرفته  بحث  به  آنان 
یک بار دیگر به کسانی که خود را متعلق حزب 
التحریر می دانند رسانیده می شود که دست از 

تبلیغ ضد نظام و فعالیت بردارند.«
رییس  عبداهلل  عبداهلل  صالح،  آقای  از  پیش 
سال 1394  در  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه 
گفته بود که حزب التحریر شاخه ی غیرنظامی 
در  بیشتر  که  است  تروریستی  گروه های 
به  دارد.  فعالیت  میان جوانان  در  و  دانشگاه ها 
گفته ی آقای عبداهلل، این حزب جوانان و مردم 
برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی  را 
تشویق می کند و فعالیت آن ها نیز گسترده است. 
عبداهلل همچنان گفته بود که حزب التحریر یک 
حزب سیاسی نیست، بلکه یک سازمانی مربوط 
به گروه های تروریستی است که از دموکراسی 

موجود در افغانستان سوء استفاده می کند.
امنیت  آقای عبداهلل، مأموران  اظهارات  از  پس 
در  را  التحریر  حزب  مسئول  افغانستان  ملی 
والیت نیمروز بازداشت کرد. امنیت ملی گفته 
بدین سو  سال  سه  مدت  از  فرد  این  که  بود 
مصروف نشر و پخش کتاب ها و مجله ها برای 
ترویج افکار افراطی، ضد نظام دموکراسی، جلب 
و جذب جوانان به حزب و پخش شب نامه ها به 
هدف تهدید شهروندان کشور به صورت مخفیانه 
اکنون  است.  داشته  فعالیت  نیمروز  والیت  در 
سخن گوی حزب التحریر در افغانستان می گوید 
که فرد بازداشت شده، عضو التحریر نبوده است.

شاخه ی افغانستان حزب التحریر در واکنش به 
گفته های امراهلل صالح با نشر بیانیه ای گفته که 
مشکل در فعالیت حزب  التحریر نیست بلکه در 
بیانیه ی این حزب  افغانستان است. در  قوانین 
احزاب  ثبت  برای  افغانستان  دولت  که  آمده 
و  اساسی«  »قانون  پذیرش  عدلیه  وزارت  در 
»قانون احزاب« را شرط گذاشته درحالی که این 
تناقض  در  و  نیست  سازگار  واقعیت  با  قوانین 
این  همچنان  دارد.  قرار  اسالم  دین  احکام  با 
افغانستان  فعلی  قوانین  در  حزب می گوید که 
محدود  افغانستان  مرزهای  به  احزاب  فعالیت 
شده، درحالی که دین اسالم وحدت پیروانش را 
در چارچوب »دولت خالفت« باالی مسلمانان 
واجب ساخته است: »بنابراین محدود ساختن 
در  اسالم  اقامه  و  مسلمانان  وحدت  به  دعوت 
ممکن  فعلی  استعماری  مرزهای  چارچوب 
نبوده و این مسأله ثبت و راجسترشدن حزب 

را ناممکن ساخته است.«
دولت  که  است  این  التحریر  حزب  حل  راه 
به جای  را  خود  قوانین  اساس  افغانستان 
دموکراسی، مطلقا بر اساس اسالم تغییر دهد 
و در آن وقت این حزب خود را ثبت و راجستر 
می کند. ادعای این حزب در حالی ست که در 
قانون اساسی افغانستان آمده است که در این 
کشور هیچ قانونی نمی تواند در مغاریت با احکام 

دین اسالم باشد.
التحریر  حزب  افغانستان  شاخه ی  سخن گوی 
می گوید مشکل مقامات حکومتی افغانستان که 
و شاخه ی غیرنظامی  مرتبط  را  التحریر  حزب 
که  است  این  می خوانند  تروریستی  گروه های 
آن ها اسالم و اهداف اسالمی را از عینک امریکا 
وقتی  التحریر  حزب  او،  گفته ی  به  می بینند. 
با رأی ۵0+1 وضع می شود را رد  قوانینی که 
درحالی که  می شود،  خطاب  افراطی  می کند، 
التحریر به بنیادهای اسالم باور دارد و قوانین 
باید از سوی عالم مجتهد تدوین شود. سیف اهلل 
مستنیر می افزاید که ادعاهای مطرح شده »اتهام 
محض و بدون شواهد« است، چون در تمامی 
کشورهای اسالمی هیچ عضو رسمی و برحال 
حزب التحریر در فعالیت های تروریستی دست 

ندارد.

سیاسی کنونی افغانستان است. این حزب قانون 
کشور  نافذه  قوانین  دیگر  و  افغانستان  اساسی 
را نمی پذیرد، پارلمان را »نهاد کفری« می داند 
نامزدشدن و رأی  انتخابات )هم  اشتراک در  و 

دادن( را حرام می داند.
فعلی  سیاسی  نظام  التحریر،  حزب  دید  از 
افغانستان در تضاد با اسالم است و باید ساقط 
شود تا به جای آن »خالفت اسالمی« تأسیس 
حزب  که  آمده  حزب  این  وبسایت  در  شود. 
عضویت  نمی دهد  اجازه  را  اعضایش   التحریر 
نامزد  را  خود  و  آورد  به دست  را  پارلمان 
ریاست جمهوری یا دیگر پست های دولتی کند، 
چون تمامی این پروسه ها از لحاظ شرعی حرام 
اسالمی«  »خالفت  تأسیس  هنگام  تا  و  است 
این پروسه ها شرکت نمی کند. عنوان یکی  در 
التحریر  حزب  توسط  شده  منتشر  کتاب ها  از 
»دموکراسی نظام کفری است؛ اخذ، تطبیق و 

دعوت بسوی آن حرام می باشد« است.
التحریر  حزب  افغانستان  شاخه ی  سخن گوی 
می گوید که این حزب با اصل انتخابات مشکل 
ندارد و خلیفه مسلمانان می تواند توسط انتخابات 
تعیین شود، اما این حزب انتخابات دموکراتیک 
را تحریم می کند: »انتخابات دموکراتیک سبب 
مشروعیت یک نظام دموکراتیک می شود و بعدا 
دموکراسی کفر را تطبیق می کند، هوای حکام 
پارلمان  را تطبیق می کند، هوای نفس 1+۵0 
انتخابات  خاطر  همین  به  می کند،  تطبیق  را 
نظام  دموکراسی  می کنیم.  رد  را  دموکراتیک 
کفری است. کسانی که دموکراسی را تطبیق و 

به آن دعوت می کنند، گنهکارند.«
این درحالی ست که در ماده ی دوم قانون اساسی 
افغانستان آمده است که دین دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان اسالم است. در ماده ی سوم 
نمی تواند  قانونی  هیچ  افغانستان  در  که  آمده 
باشد.  اسالم  دین  احکام  و  معتقدات  مخالف 
یعنی تمام قوانینی که در این کشور نوشته شده، 
شده  گرفته  نظر  در  آن  در  اسالم  دین  احکام 
است. ولی حزب التحریر تمامی این قوانین را در 

تضاد با احکام دین اسالم می داند.

و  افکار  میان  تفاوت ها  و  شباهت ها 
خواست های التحریر با طالبان و داعش

»خالفت  تأسیس  التحریر  حزب  نهایی  هدف 
اسالمی« مقتدر است تا تمام کشورهای اسالمی 
التحریر  حزب  درآورد.  خالفت  چتر  زیر  را 
از والیت های حزب می داند  را یکی  افغانستان 
والیه  التحریرـ  »حزب  آمده  آن  وبسایت  در 
افغانستان«. پرچم این حزب به رنگ سیاه است 
ٌد  ُمَحَمّ اهلّل  ااِّل  اِلََه  که روی آن نوشته شده »آل 
َرُسُول اهلّل«. این حزب به تطبیق احکام شرعی 
تأکید  آن  سخت گیرانه ی  شکل  به  اسالمی 
را  اسالمی«  »دولت  تشکیل  نیز  داعش  دارد. 
احکام شرعی  تطبیق  بر  و  هدف خود می  داند 
اما گروه  تأکید دارد. پرچم هردو مشابه است. 
طالبان تأسیس »امارت اسالمی« در افغانستان 
می خواهد، ولی همانند حزب التحریر و داعش 
به تطبیق احکام شرعی و تشکیل دولت اسالمی 
تأکید دارد. پرچم این گروه به رنگ سفید است 
که روی آن همانند پرچم التحریر و داعش »آل 

ٌد َرُسُول اهلّل« نوشته شده است. اِلََه ااِّل اهلّل ُمَحَمّ
فعالیت های  به  تاکنون  التحریر  حزب 

حزب  التحریر هتدید خطرانک تر از داعش و طالبان؛ 

چرا ابید جلو فعالیت این حزب گرفته شود؟
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میان افکار و خواست های التحریر با گروه داعش 
التحریر  حزب  به  نسبت  داعش  که  می گوید 
افراطی تر است و این گروه حتا بخش عظیمی 
از بدنه امت اسالمی را نمی پذیرد، اما التحریر در 
آن حد افراطی نیست. آقای مهدوی می افزاید 
اندیشه های  و  افکار  در  تعدیل  بر  عالوه  که 
اسالمی حزب التحریر نسبت به داعش، در روش 
نیز تفاوت دارد: »داعش به شدت به دنبال این 
است که با استفاده از خشونت بتواند داعیه های 
سیاسی خود را در سرزمین های اسالمی تطبیق 
کند. تنها شباهت ممکن در این باشد که هردوی 
شان داعیه سیاسی و ایدئولوژیک فراتر از مرز 
یک کشور و در سطح جهان اسالم دارد. تفاوت 
های هم در افکار و هم در میزان افراط گرایی و 
این گروه ها وجود دارد و هم در شیوه  اعتدال 
اعمال و تطبیق دیدگاه ها و باورهای سیاسی و 

ایدئولوژیک خود.«
التحریر  افغانستان حزب  اما سخن گوی شاخه 
می گوید که حزب التحریر با داعش ارتباط ندارد 
نمی شناسد.  رسمیت  به  را  گروه  این  دولت  و 
به گفته ی مستنیر، نخستین تفاوت التحریر با 
داعش تفاوت تاریخی است و آن این که حزب 
التحریر قبل از القاعده، طالب و دیگر گروه های 
تروریستی تأسیس شده است. دوم این که وقتی 
داعش منحیث دولت خالفت اعالم موجودیت 
کرد، امیر حزب التحریر دولت این گروه را باطل 
خواند. حزب  و خالفت خودخوانده  کرد  اعالم 
التحریر در منشور خود داعش را »تنظیم الدوله« 
خطاب می کند و نظامش را به رسمیت نشاخته 
است: »اصال حزب التحریر با داعش ارتباط ندارد. 
داعش اعضای این حزب را در عراق و سوریه به 
شهادت رساندند. ما اصال نه آجندای داعش را به 
پیش می بریم، نه با این گروه ارتباط داریم و کار 

حزب به داعش تعلق ندارد.«
از نظر حزب التحریر، جنگ علیه تروریسم جنگ 
علیه مسلمانان است، چون بعد از جنگ سرد، 
امریکا دشمن نداشت بنا مسلمانان را تحت نام 
سپس  دانست،  خود  فرضی  دشمن  تروریسم 
و  انداخت  راه  به  اسالمی جنگ  در کشورهای 
برخی کشورها را اشغال کرد :»جنگ تروریسم 
علیه تروریسم، جنگ علیه امت مسلمه است که 

دوباره به پا نخیزند.«
این حزب می گوید که داعش یک  سخن گوی 
پروژه استخباراتی برای سرکوب و بدنام کردن 
در  چون  است،  »خالفت خواهی«  مفکوره 
سال های اخیر این مفکوره در میان مسلمانان 
رشد کرد، امریکا پروژه داعش را به راه انداخت 
تا نشان دهد گروه های که »خالفت اسالمی« 
مستنیر  آقای  داعش اند.  همانند  می خواهند 
التحریر  حزب  که  خالفتی  می کند  تأکید 
دوره  نظام  همانند  و  نظام  بهترین  می خواهد 
پیش  سال  و 400  هزار  یک  در  اسالم  پیامبر 

است. 
با  التحریر  تفاوت عمده  نظر می رسد،  به  آنچه 
طالبان و داعش تاکنون در عمل بوده است و آن 
این که حزب التحریر برخالف طالبان و داعش 
نیاورده  روی  خشونت آمیز  فعالیت  به  تاهنوز 
فکری،مرحله ی  تبلیغ  از  پس  هرچند  است، 
بعدی روش فعالیت حزب التحریر برای تأسیس 
»خالفت اسالمی« براندازی نظام های سیاسی و 
جهاد است. مستنیر می گوید که برای تأسیس 
سیاست  چون  می شود  جهاد  به  نیاز  خالفت 
که  است  اسالمی« سیاستی  خارجی »خالفت 
پیامبر اسالم ایجاد کرده، نه طالبان، داعش یا 
دیگر گروه های تروریستی: »برای رساندن اسالم 

به جهان به جهاد نیاز می شود.«

تهدید التحریر برای افغانستان چیست؟
اگر  التحریر،  حزب  فعالیت  مراحل  به  باتوجه 
وارد  حزب  این  شود،  آمده  وضعیت  و  شرایط 
مرحله سوم فعالیت خود یعنی جهاد و براندازی 
نظام های سیاسی و تأسیس »خالفت اسالمی« 
خواهد شد. در حال حاضر در مرحله ی تبلیغ 
فکری و عضوگیری قرار دارد تا وضعیت را برای 
مرحله ی سوم آماده کند. همچنان با توجه به 
این که افکار و اندیشه های تندروانه به اعضای 
حزب آموزش داده می شود، هر آن احتمال بروز 
خشونت می رود، چون دموکراسی، حقوق بشر، 
انتخابات، نظام جمهوری، پارلمان، قوانین نافذه 
افغانستان و دیگر ارزش های مدنی از دید این 

حزب »کفری« و در تضاد با اسالم قرار دارد.
نبود  به  باتوجه  که  می گوید  محق  محمد 
التحریر  حزب  داشتن  دست  به  مبنی  شواهد 
در فعالیت های تروریستی و خشونت آمیز، این 
حزب در مقایسه با طالبان تهدید آنچنان جدی 
نیست، اما از این جهت که مردم و جامعه را به 
نظام  و شرایط 20 سال اخیر بی باور می سازند با 

خشونت  تولید  و  هم ذات پنداری  میان  مستقیمی  رابطه  بنابراین، 
وجود دارد. 

و کودکانی که  زنان  را یک لحظه جای مردان،  آیشمن خود  اگر 
او آنها را به سمت مرگ هدایت می کرد، قرار می داد، فاجعه اتفاق 
او  درباره  شیندلر،  اسکار  بجای  امروز  اسپیلبرگ،  شاید  نمی افتاد. 
فیلمی به زیبایی » Schindler›s List « می ساخت. اما چگونه 
جامعه  در  نازی  حزب  هژمونیک  و  یخ زده  فضای  در  که  می شود 
آلمان، ما با دو شخصیت »آدلف آیشمن« و »اسکار شیندلر« که 
کاماًل در تضاد با یکدیگرند عمل می کنند، مواجه هستیم؟ اسکار 
شیندلر سرمایه داری که برای دیگری، غرور، کرامت و سرمایه اش 
را از دست می دهد اما در طرف مقابل، آیشمن ایستاده است که 
کام  به  را  انسان ها  اندیشیدن، دسته دسته  و  تفکر  لحظه ای  بدون 

مرگ می فرستد؟
معرفی  معمولی  انسان  یک  و  اندیشه  فاقد  را  آیشمن  آرنت،  هانا 
می کند. در واقع آیشمن انسانی است که در چرخه دیوان ساالری، 
گیر کرده است و عاملیت خود را از دست داده. این فقدان اندیشه 
و عاملیت، منجر به فقدان احساس هم ذات پنداری در او شده است. 
معمولی بودِن آیشمن، سبب شده بود که او هرگز این اجازه را بخود 
ندهد که از منظر دیگری به ماجرا نگاه کند. رویکردی که باعث شد، 
شرارت فاشیسم و بی رحمی آن، بیش از پیش به امری »طبیعی-

عادی« تبدیل گردد و به همین عنوان نیز درک شود.

شر برخاسته از استبداد دینی 
هانا آرنت در رساله »توتالیتاریسم« خود بر این عقیده است همه 
»ایدئولوژی ها« در بردارنده عناصر توتالیتر هستند. به نظر می رسد 
دستگاه  در  که  نقشی  به واسطه  ایدئولوژی ها  راستین  سرشت 
فرمان بردار توتالیتر ایفا می کنند، قابل رویت است. از نظر آرنت از 
این منظر، سه نوع عنصر توتالیتر وجود دارد که ماهیت هر اندیشه 
ایدئولوژیک را فرم می دهد. تببین جهانی ایدئولوژی ها نه تنها به 
تببین آنچه که هست گرایش دارند، بلکه اعتقاد دارند، می توانند 
آنچه را که در ُشرف شدن هست و آنچه را که بر جهان گذشته 
آن که،  دوم  کنند.  تبیین  نیز  گذشت  خواهد  که  را  آنچه  و  است 
با تصور بر داشتن چنین ظرفیتی در ماهیت  ایدئولوژیک  اندیشه 
خود، موقعیتش را از هر گونه تجربه مستقل جدا می کند. چرا که 
بیرونی، چیزی  یا ساخت  از هر پدیده  تا  دیگر ضرورتی نمی بیند 
بیاموزد. حتا اگر آن پدیده یا موقعیت یک امر گذرا باشد که دیگر 
قابل تکرار نیست. نظام های توتالیتر به مجرد آن که قدرت را به دست 
می آورند برای سلطه هژمونیک خود بر همه ساحات زندگی بشر 
اقدام می کنند. در نهایت این که ایدئولوژی ها تالش می کنند تا با 
روش ها و ابزارهای منحصر به فرد خود، اندیشه را از قید تجربه جدا 
کنند. تفکر ایدئولوژیک واقعیت ها را با ساز وکارهای منطقی ، شکلی 

دوباره می بخشند.
آرنت معتقد بود که حکومت های اقتدارگرا با از خود بیگانه ساختن 
توده های مردم، هم گونی و وابسته ساختن آنان به شکلی از ایدئولوژی، 
دست به استثمار و بهره کشی آنها می زند. از نظر او نظام های توتالیتر 
از افراد، ماشینی درهم کوبنده و خالی از تعقل و در خدمت سیستم 

ایجاد می کند.

نسبت شر با گروه های بنیادگرا؟
این پرسش را در رابطه وضعیت جامعه ما نیز می شود مطرح کرد. 
هرچند به نظر می رسد که ترم ها، مفاهیم و عناوین دیگرگونه اند، 
اما کارکرد و نتایج عمل به یک نقطه می رسند. نظام های بنیادگرا و 
رادیکال محوری مانند طالبان و سایر گروه های افراطی عیناً همچون 
ایدیولوژیک محور  دو  هر  می کنند.  عمل  نازی  اقتدارگرای  نظام  
هستند. برای حزب نازی نژاد و برتری تباری یک اصل بود و برای 
بسیاری از گروه های بنیاد گرای فعال در افغانستان نیز قومیت و تبار 
یک اصل تاریخی و هویتی مسلم است. هر دو گروه با متوسل شدن 
به ایدئولوژی در صدد بهره کشی از توده ها برمی آیند. هر دو گروه از 
خشونت به شکل عریان آن سود برده اند. افراد هر دو گروه خشونت 
خود را قداست می بخشند و از آن به عنوان اطاعت از پیشوا و یا در 
طرف مقابل اطاعت امیرالمؤمنین نام برده اند. به نظر می رسد که 

تنها مفاهیم، کلمات و عنوانین هستند که با یکدیگر تفاوت دارند. 
سربازانی که در صف گروه بنیادگرای طالب و داعش به نام اسالم و 
جهاد مبارزه می کند، انتحاری می کند، زنان و کودکان را در خیابان، 
مسجد، شفاخانه و کورس آموزشی، سالخی می کنند، دقیقا از همان 
قاعده افراد و گروه های تحت سیطره فاشیسم پیروی می کنند. یعنی 
بدون تفکر و اندیشیدن و اسیر یک دیوان ساالری دینی و تباری. 
پیروی ای کورکورانه و بدون احساس هم ذات پنداری. سرباز طالب 
همچون سرباز و مأمور نازی، اسیر نظامی اقتدارگرا و ایدئولوژیک 
است. استبداد دینی با ابزاری مانند جهاد، مبارزه در راه خدا و خلق 
دوگانه ی کافر و مؤمن روایتی مشابه با نظام فاشیسم ارائه می کند. در 
چنین روایتی قطعا امکان هم ذات پنداری و فهم وضعیت از او سلب 
می شود. بنابراین مفاهیم وارونه  می شوند، جنگ قداست پیدا می کند 
ایدئولوژی  ظهور  که  تفاوت  این  با  می شود.  تکرار  باربار  فاجعه  و 

فاشیسم به زمان و فضایی دیگر به افغانستان منتقل شده است.

حسین علی کریمی

کانتی تر،  عبارتی  به  یا  می دهد؟  رخ  شرایطی  چه  در  شر  ارتکاب 
آرنت،  نظر  از  است؟  محتاج  »موقعیت«ی  چه  به  شر  ارتکاب 
نیندیشیدن، موقعیت و شرایط ضروری ارتکاب شر را فراهم می آورد؛ 
از  پیروی  از  زدن  باز  یعنی سر  آن،  کانتی  معنای  به  نیندیشیدن 
اقتدارهای  و  مراجع  از  کورکورانه  اطاعت  و  خود،  وجدان  و  عقل 
بیرونی، از نمایندگان سنت گرفته تا صاحبان قدرت. کانت وقتی 
اندیشیدن  که  بود  این  مرادش  است«،  می گفت »حماقت العالج 
بیش از آن که به هوش نیازمند باشد، محتاج شجاعت است، اراده ی 
اندیشیدن، و آن کس که صغارت خودخواسته را وانمی نهد و مصرانه 
در کودکی خود می ماند و از پذیرش مسئولیت بلوغ و خودآیینی 
نیست.  برای آن  روی می گرداند، دچار حماقتی است که درمانی 

»عصر ظلمت«، دوران حماقت  پروری است.
در عصر ظلمت، مصرف بی رویه ی زبان به فرسودگی معناشناختی 
به  فرهنگ  عرصه ی  در  کلیشه  تولیِد سرسام آور محصوالت  و  آن 
میان مایگی ذهن عمومی، و بل زوال و انحطاط فرهنگی می انجامد. 
و  نظر  تبادل  فکری،  برای مشارکت  توانایی شهروندان  نتیجه،  در 
تعامل مدنی در قلمرو عمومی به تحلیل می رود، پرگویِی تهی مایه، 
پرخاش گری بدوی، و خشونت نمادین فراگیر و جایگزین امر و عادت 
روزمره می گردد. تشخیص میان خوب و بد به سخت ترین کار بدل 
شده، حواس باطنی، وجدان اخالقی و قوه ی قضاوت انسان ها لمس 

و کرخت می گردند. 

انسان چگونه به هیوال بدل می شود؟
سال 19۶1 ادولف آیشمن، افسر نازی و مسئول اداره امور مربوط 
به یهودیان پس از سال ها زندگی مخفیانه با هویت جعلی دستگیر 
و  فیلسوف  آرنت،  هانا  برده شد.  محاکمه  برای  اسرائیل  به  و  شد 
نظریه پرداز سیاسی به عنوان خبرنگار نیویورکر در این دادگاه حاضر 
شد. او هزاران صفحه از اعترافات آیشمن را مطالعه کرد و به صورت 
مستمر در دادگاه های مرتبط با آیشمن شرکت کرد. آرنت گزارش 
عنوان  تحت  کتابی  در  را  برداشت هایش  مجموع  و  دادگاه  این 
»آیشمن در اورشلیم« با زیر عنوان »گزارشی در باب ابتذال شر« 
منتشر کرد. او در این کتاب به تحلیل شخصیت آیشمن و وضعیت 

جامعه آلمان در دوران سیاه حکومت نازی ها پرداخت.
آرنت متوجه شد که برخالف تصور عمومی »آیشمن« نه یک هیوال 
بلکه  بدذات،  قاتلی  نه  او  است.  معمولی  به شدت  انسان  یک  بلکه 
انسان  مأموری مطیع وظیفه شناس بود که عامل مرگ میلیون ها 
شده بود. شش روانپزشک، آیشمن را فردی به شدت معمولی ارزیابی 
اما  ارزیابی شد.  فردی »مطلوب«  خانواده  اش  برای  حتا  او  کردند. 
در نظر گرفتن نوع رابطه افراد با خانواده اش، شاخص خوبی برای 
انسان بودن آن ها نیست. بی شمار کسانی هستند که رفتار آن ها در 
محیط  خانه شان با فرزندان و همسران شان متفاوت از رفتار آن ها با 
افراد جامعه است. آنچه موجب شد آیشمن به یک موجود فراهیوال 
تبدیل شود در ابتدا پیوستن او به حزب اقتدارگرا و تمامیت   خواه 
نازی بود. آیشمن سرباز نازی نبود. بلکه کارمندی بود که می خواست 
با انجام دادن کارش به نحو احسن پیشرفت کند. شیفتگی تمام عیار 
او به حزب نازی و هیتلر موجب مسخ شدگی او شده بود. آیشمن 
درباره هیتلر چنین می گوید »در آن دوره فرمان پیشوا، همان قانون 
بوده است و او نه تنها از فرامین بلکه از قانون پیروی می کرده است.«. 

فقدان هم ذات پنداری در نظام های بنیادگرا
است.  دیگری  موقعیت  از  بشری  ناب  درک  هم ذات پنداری، 
هم ذات پنداری یعنی خود را به جای دیگری قرار دادن، جهان را از 
زاویه دیگری دیدن. خود را شریک غم و شادی دیگری یافتن. در 
وضعیت هم ذات پنداری، تجارب  ناب انسانی به هم پیوند می خورند. 
در احساس هم ذات پنداری، عواطف عمیق انسانی شکوفا می شود. 
... هم ذات پنداری، وضعیتی  و  اندوه  تجربه هایی چون غم، شادی، 
هم ذات پنداری  می بخشد.  بهبود  را  فرد  جمعی  زیست  که  است 
به معانی.  از درون  وضعیتی است ورای فردیت و دریچه ای است 
به همین دلیل است که ما با شخصیت قصه ها، افسانه ها، رمان ها 
و شخصیت های  روایان  رنج  می خورد.  گره  عواطف مان  فیلم ها،  و 
قصه ها، رنج ما می شود. غم آنها غم ما می شود و شادی آنها، شادی 
ما. بنابراین قصه گویان و سینماگرانی در روایت شان، موفق ترند که 
بتواند این احساس هم ذات پنداری را در مخاطب بوجود بیاورند. تنها 
از این رهگذر است که تعلیق داستانی قصه و فیلم برای مخاطب 
اهمیت  حائز  این جهت  از  سینما  و  ادبیات  می گردد.  تحمل پذیر 
است که مخاطب خود را با تجربه ها و عواطف ناب »دیگری« روبرو 

می کنند.
گزارشی  اورشلیم؛  در  »آیشمن  تاریخی خود  رساله  در  آرنت  هانا 
تحلیل  و  موضوعات  کنار سایر  در  پاافتادگی شر«  پیش  درباره ی 
جامعه آلمان زیر سایه نظام توتالیتر نازی، این واقعیت را مورد بحث 
می تواند  انسان،  »هم ذات پنداری«  فقدان  که چگونه  می دهد  قرار 
منجر به خلق فاجعه گردد. در مواجه با آیشمن است که او به ما 
افراد  با  هم ذات پنداری  به  قادر  فرد  که  میزانی  به  می دهد،  نشان 
جامعه نباشد، می تواند به عامل کشتار و تولید خشونت تبدیل شود. 

توجه به دشمنی خاصی که با دموکراسی دارد، 
در  دینی  گذاره های  از  سطحی  برداشت های 
میان جوانان ترویج می کند و یک نگاه و تفسیر 
توطئه آمیز از مسایل را دامن می زند، یک خطر 

بسیار جدی به حساب می آید.
این  از  التحریر  آقای محق می افزاید که حزب 
بزرگ تر حساب  خطر  و  تهدید جدی تر  حیث 
می شود که با کار فکری جامعه و جوانان کم سن، 
احساساتی و کم عمق را به یک فکر سطحی و 
غلط سوق می دهد و قانع و معتقد می سازد که 
در جهت  فاصله  بیشترین  واقع  در  کار  این  با 
تروریسم طی می شود: »این کار از یک جنگ 
فزیکی راه انداختن غالبا سخت تر است. حزب 
را طی می کند  مسافت  این  با جدیت  التحریر 
و در واقع یک جنگ نرم را بر وضعیت موجود 

افغانستان به پیش می برد.«
التحریر  حزب  نه تنها  می گوید  مهدوی  جعفر 
بلکه هر جریان سیاسی و ایدئولوژیک که خارج 
روش های  از  خارج  و  قانونی  چارچوب های  از 
مدنی بخواهد با استفاده از روش های نظامی و 
خشونت آمیز به دنبال تطبیق دیدگاه های خود 
افغانستان  برای  تهدید  یک  می تواند  باشند، 
حساب شود: »هر حرکت و مجموعه ای که خارج 
از چارچوب های قانون اساسی قدعلم بکند، به 
نظر من یک تهدید است و باید جلو فعالیتش 

گرفته شود.«

گرفته  التحریر  حزب  فعالیت  جلو  چرا 
نمی شود؟

را  التحریر  حزب  عبداهلل  عبداهلل  زمانی که 
شاخه ی غیرنظامی گروه های تروریستی خوانده 
بود، گفته بود که روی فعالیت این حزب بیشتر 
معاون  صالح،  امراهلل  اکنون  شد.  خواهد  بحث 
ریاست جمهوری می گوید که قرار است در آینده 
نزدیک روی پالیسی چگونگی برخورد حقوقی 
و قانونی با فعاالن این حزب که تبانی نزدیک 

فکری با گروه های تروریستی دارند بحث شود.
حزب  فعالیت  روزبه روز  گسترش  به  باتوجه 
از  افغانستان و عضوگیری گسترده  التحریر در 
این  علیه  اقدامی  دولت  تاکنون  جوانان،  میان 
افکار سازمان های  است. هرچند  نداشته  حزب 
مانند التحریر عمال در راستای ترویج افراطیت 
است و عمال در حال سربازگیری اند، اما حکومت 
از  جلوگیری  برای  پیش گیرانه  اقدامی  هیچ 

گسترش افراطیت روی دست نگرفته است.
حزب  تهدید  که  این  مورد  در  داخله  وزارت 
جلو  چرا  و  چیست  افغانستان  برای  التحریر 
چیزی  نمی شود،  گرفته  حزب  این  فعالیت 
نمی گوید و به اظهارات امراهلل صالح اتکا می کند.

محمد محق می گوید این چرا با حزب التحریر 
برخورد نشده و جلو فعالیتش گرفته نشده، دالیل 
متعدد دارد. نخست این که این حزب فعالیت 
مخفی و زیرزمینی دارد و مبارزه با جریان های 
مخفی سخت است. دوم این که بیشترین انرژی 
و وقت دولت افغانستان صرف میدان های جنگ 
شده و برای مقابله با این سازمان ها وقت و انرژی 
چندانی نمانده است. سوم این که در بیست سال 
اخیر دولت افغانستان، نهادهای مدنی و احزاب 
با  سیاسی گرفتار روزمرگی و برخورد سطحی 
قضایا بوده است، از این رو مبارزه با افراطیت، 
التحریر و گروهای مانند این ها از نظرها پنهان 

مانده است.
حزب  که  آن جای  از  می گوید  مهدوی  جعفر 
دست  خشونت آمیز  فعالیت  به  تاهنوز  التحریر 
مکتوب  یا  شفاهی  دعوت  مرحله ی  در  و  نزده 
قرار دارد و از طرف دیگر با توجه به نفوذی که 
نهادهای اجتماعی، فرهنگی،  اعضای حزب در 
مقابله  و  برخورد  دارد،  امنیتی  حتا  و  مذهبی 

صریح و مستقیم با این حزب آسان نیست.
آقای مهدوی می افزاید که اگر این حزب از حد 
دست  و  برود  فراتر  سیاسی  و  فکری  تبلیغات 
به فعالیت خشونت آمیز و مسلحانه بزند، دست 
حکومت برای مقابله با التحریر بازتر خواهد بود 
و نیروهای پشت پرده که تاکنون از این جریان 
حمایت کرده، نیز فرصت حمایت از این حزب را 

از دست خواهند داد.
محمد محق در مورد راه حل مبارزه با جریان های 
افراطی مانند التحریر می گوید که بدون داشتن 
یک استراتژی جامع که مشارکت همگانی را در 
پی داشته باشد، مبارزه با گروه های افراطی ره به 
جایی نمی برد. آقای محق می افزاید در وضعیتی 
که دولت درگیر مبارزه با گروه های مسلح است، 
برای مبارزه با جریان های افراطی مانند التحریر، 
الزم است که صاحب نظران، استادان دانشگاه، 
صاحبان قلم و نهادهای مدنی وارد میدان شوند 
و مبارزه با جنگ غیرتسلیحاتی و جنگ فکری و 

نرم را به پیش ببرند.

فاشیمس اتریخی در قامت استبداد دیین طالبان
»فقدان هم ذات پنداری و خلق فاجعه«
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نظام های توتالیتر به مجرد آن که قدرت را به دست می آورند برای سلطه هژمونیک خود بر همه ساحات زندگی بشر 
اقدام می کنند. در نهایت این که ایدئولوژی ها تالش می کنند تا با روش ها و ابزارهای منحصر به فرد خود، اندیشه را از 

قید تجربه جدا کنند. تفکر ایدئولوژیك واقعیت ها را با ساز وکارهای منطقی ، شکلی دوباره می بخشند.
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برجامی خود در نظر داشته اند که قطعنامه ای را به شورای 
حکام ارائه کنند.

روشن  حمایت  رغم  به  اما  است،  کرده  اضافه  بیانیه  این 
شورای حکام، تصمیم گرفتیم این اقدام را متوقف کنیم، 
تا به مدیر کل آژانس فرصت بدهیم تالش مجدد خود را 
برای خروج از بن بست و حل و فصل مسائل ]با ایران[ که 

اوایل هفته به این شورا اعالم کرده بود، به نتیجه برساند.
تصمیم  ما  که  این  به  اشاره  با  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
ایران اکنون  ارائه نکنیم اعالم کرد،  گرفته ایم قطعنامه را 
توافق هسته ای  احیای  برای  قصد خود  در  که  ثابت  باید 

جدی است.
در همین زمینه، یک منبع دیپلماتیک نیز گفته است که 
ابتکار رافائل گروسی و همچنین نشانه های »حسن نیت« 

از سوی ایران باعث شد تا این قطعنامه ارائه نشود.
رافائل گروسی پیشتر در همین روز گفت، طرفین توافق 

انرصاف اروپایی ها از ارائه قطعنامه؛ 
یم ایران وارد تعامل دیپلماتیک شود یکا: امیدوار امر

کردند که برای رسیدگی به موضوعاتی چون وجود ذرات 
اورانیوم در سایت های اعالم نشده گفت وگو کنند.

»عقالنیت چیره شد«
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی هم گفته است، اگر تهدید 
قطعنامه تا آخرین لحظه حفظ نمی شد، ایران »عالمت های 

دلگرم کننده ای« نمی فرستاد.
این منبع دیپلماتیک فرانسوی که نامش فاش نشده، اضافه 
این  و  می رود  پیش  درست  مسیر  در  اوضاع  است،  کرده 
امیدواری وجود دارد، نشست پیشنهادی اتحادیه اروپا برای 
بریتانیا،  فرانسه،  یعنی،  برجام  عضو  کشورهای  مذاکرات 

آلمان، روسیه و چین در دو هفته آینده برگزار شود.
در همین زمینه،کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم 
ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، با اشاره 
به توقف قطعنامه کشورهای اروپایی گفته است، »سرانجام 

عقالنیت چیره شد«.
انگیزه های  با  »اقدامات  از  همچنین  آبادی  غریب  کاظم 
برای مقاصد چانه زنی«  از آژانس  سیاسی و سوءاستفاده 

انتقاد کرده است.
 « است:  گفته  هم  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
تحول امروز می تواند مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس 
کامل  اجرای  برای  را  زمینه  و  کرده  حفظ  کرده اند،  باز 

تعهدات از سوی تمامی طرف های برجامی فراهم آورد.«
چین و روسیه نیز از اقدام سه کشور اروپایی برای عدم ارائه 

قطعنامه توبیخی علیه ایران استقبال کردند.
بین  سازمان های  در  روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
المللی مستقر در وین هم گفته است، از نتیجه به دست 
آمده در رسیدگی به موضوع ایران خشنود هستیم. ما از 
تشدیِد تنشی از کنترل خارج شده جلوگیری کردیم که 

می توانست به یک بحران بین المللی عمیق تبدیل شود.

هم روز گذشته تاکید کرد، اگر ایران تعهدات خود را در 
چارچوب توافق هسته ای اجرا کند و اگر چنین شود، ما هم 

همان کار را انجام خواهیم داد.

انصراف از قطعنامه توبیخی
فرانسه، بریتانیا و آلمان اعالم کردند که قطعنامه توبیخی 
دیپلماتیک  تالش های  به  و  نمی کنند  ارائه  را  ایران  علیه 
ایران  هسته ای  برنامه  سر  بر  مناقشه  فصل  و  حل  برای 

فرصت می دهند.
عدول  در  ایران  اقدامات  به دلیل  بود  قرار  قطعنامه  این 
فعالیت  بر  محدودیت  اعمال  خود،  هسته ای  تعهدات  از 
اورانیوم  منشا  درباره  پاسخگویی  عدم  و  آژانس  بازرسان 

کشف شده در دو سایت اعالم نشده، ارائه شود.
اعالم کردند  بیانیه مشترکی  در  بریتانیا  و  آلمان  فرانسه، 
تعهدات  قبال  در  ایران  رویکرد  بودن  جدی  به  توجه  با 

ارائه  از  اروپایی  کشور  سه  انصراف  از  پس  روز:  اطالعات 
قطعنامه توبیخی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین 
امور  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  اتمی،  انرژی  المللی 
خارجه امریکا روز پنج شنبه 14 حوت ابراز امیدواری کرده 

است که ایران وارد تعامل دیپلماتیک شود.
به گزارش رادیو فردا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در همین 
روز اعالم کردند قطعنامه  توبیخی در خصوص تعلیق برخی 
بازرسی های آژانس از سوی ایران را ارائه نخواهند کرد و 
توافق  از  نیز  اتمی  انرژی  آژانس  رافائل گروسی، مدیرکل 
بر سر »جلسه ای فنی« با ایران برای رسیدگی به مسائل 

اساسی خبر داد.
ایاالت  گفت،  پرایس  ند  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارائه  از  اروپایی  کشورهای  که  است«  »خوشحال  متحد 
قطعنامه خود در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی صرف نظر کردند.
با  ما  کرد،  تصریح  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
عالقه شدید، تمایل ایران را برای تعامل در راهی که منجر 
مسائل(  این  حل  )برای  معتبری  و  ملموس  پیشرفت  به 

شود، دنبال می کنیم.
توافق  به  متحده  ایاالت  بازگشت  از  بایدن  جو  دولت 
هسته ای با ایران حمایت کرده و پیش از این به پیشنهاد 
ایران  با نمایندگان  برای حضور در نشستی  اروپا  اتحادیه 
که  کرد  اعالم  رسما  ایران  اما  بود.  کرده  آمادگی  اعالم 
امریکا  ابتدا  این که  نمی کند، مگر  این اجالس شرکت  در 
تضمین دهد که بعد از اجالس، بخشی از تحریم ها علیه 

ایران را لغو می کند.
ند پرایس اضافه کرده است، ما خیلی واضح اعالم کردیم که 
آماده ایم تا وارد گفت وگوی سازنده شویم. این پیشنهادی 

است که روی میز گذاشته شده است.
در همین زمینه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا 

MAIL/PD/NCB/G-8/1400 -: شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه } تدارک، انتقال و توزیع 1۵0 رأس گاو شیری  سه ساله معه وسایل شیردوشی در والیات کابل ، 
فاریاب و زابل تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-8/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش 
را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }دو شنبه{ 

مورخ }09/01/1400{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر: مبلغ --3۵0,000 افغانی  بشکل)بانک گرنتی(.طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون 

تدارکات عامه( میباشد. 
آدرس مکان جلسه : اطاق جلسات آفر گشایی  ، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت 

زراعت، آبیاری ومالداری.
نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت 
تدارکات  ازآمریت  یا فلش دیسک  را در سی دی  توانند شرطنامه   از ویب سایت، داوطلبان می  عدم داونلود 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان 

بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
MAIL/PD/NCB/G122/1400 -: شماره دعوت به داوطلبی

تا  مینماید  دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
در پروسه داوطلبی پروژه( تدارک شش قلم مواد خوراکه بقه گاوهای نسلی فارم مالداری بینی حصار) تحت 
نمبرتشخیصیه MAIL/PD/NCB/G122/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط 
مورخ   شنبه{  روز}یک  ظهر  از  قبل   }10:00{ ساعت  الی  عامه  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  شرطنامه 

08/01/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر مبلغ -80000- افغانی  بشکل )بانک گرنتی(.طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون 

تدارکات عامه( میباشد. 
آدرس مکان جلسه : اطاق جلسات آفر گشایی  ، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت 

زراعت، آبیاری ومالداری.
نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت 
تدارکات  ازآمریت  یا فلش دیسک  را در سی دی  توانند شرطنامه   از ویب سایت، داوطلبان می  عدم داونلود 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان 

بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه } تدارک، انتقال و توزیع ۵۶00 قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 280 خانم به والیات کابل، بامیان و 
غزنی تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G-6/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }سه شنبه{ مورخ }10/ 

حمل/1400{ ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )1۶0,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر 
مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر 
 D-4772 را به شرکت ساختمانی نوی احمدی دارنده جواز نمبر های AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB دارد، قرارداد پروژه شبکه شبکه آبیاری سیاه گرد ، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ والیت بلخ. تحت شماره تشخصیه

،  سرک 9، کارته سه، شهر کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 42,722,100.00 )چهل و دو میلیون و هفت  صد و بیست و دو  هزار و یک صد افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری سیاه گرد ، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ والیت بلخ .

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Siagard Irrigation Scheme , Located at Siagard Village, Balkh District, Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. 
During the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Mujib Shamal CC and Mehran Balkh CC participated as JV. The member Mujib Shamal does not provided bank statement for the Liquid asset requested by the SBDS. Also 
the (JV) did not meet the similar contract criteria as well. Hence, in reference to ITB5.5 (e), (b) and ITB (5.6).
B) Naeemi Safi CC does not meet the similar contract criteria as stated by SBDS.in reference to ITB5.5 (b) clause of bidding documents.
C) High Price
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 16-March-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) 
Business Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we 
are unable to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this 
happens, we will notify you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later 
than fifteen (15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [16-March-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, 
or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/Disp-
Page.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make 
a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful 
explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 16-March-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

New Ahmadi Construction Company
Lane #3, Kart-e-Say, Kabul, Afghanistan.
42,722,100.00 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)
39,016,878.50

45,271,423.85
40,829,193.45

24,926,577.93 

Bid price
39,016,785.00

45,271,423.85
40,829,204.01

55,319,002.00

Name of Bidder
Mujib Shamal CC & Mehran Balkh CC (JV)

National Gold Construction Company 
Naeemi Safi Construction Company

Nawi Sadat Construction Company 
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را برای آنها فراهم می کند تا سرانجام قوه های 
مثل قوه مقننه و دستگاه قضایی را در اختیار 
بگیرند یا قدرت باالتری در آن ها داشته باشند. 
طالبان  زده می شود که  تخمین  این،  بر  عالوه 
ده ها هزار جنگ جو داشته و براساس چنین توافق 
صلح، آنها یا به نیروهای امنیتی ملحق می شوند و 
یا به عنوان نیروهای موازی، مسلح باقی می مانند 

و در صورت لزوم آماده عمل می شوند. 
این سناریو ممکن است یک پیروزی نرم به نظر 
برسد، اما به راحتی می تواند تبدیل به خشونت 
افغانستان  از  بین المللی  جامعه  خروج  شود. 
موقعیت  به  نسبت  واقعی  غیر  خوش بینی  و 
این  نیابتی طالبان ممکن  ایدئولوژیک و روابط 
این نسخه  از  سناریو را تسهیل کند. پاکستان 
سیاست  در  را  طالبان  که  صلح  توافق نامه 
افغانستان نقش مسلط می دهد، حمایت می کند. 
این سناریو برای بسیاری از مردم افغانستان قابل 
را  قبول نیست و می تواند وضعیت شکننده ای 

ایجاد کند که می تواند منجر به خشونت شود.

چشم اندازی برای یک صلح پایدار
است  محتمل  زمانی  تنها  دوام دار  صلح  توافق 
که هر دو طرف چندین عامل اساسی را در نظر 
بگیرند. این موارد شامل توافق نامه صلح احتمالی، 
تأمین  نحوه  و  آینده  سیاسی  نظام  آن،  اجرای 

حقوق شهروندان است.
نخست، نیاز است به پاکستان فشار آورده شود 
تا علیه پناه گاه های طالبان در داخل این کشور، 
اقدام کند. دست کم پاکستان باید اطمینان دهد 
که خشونت کاهش یافته و طالبان هنگام مذاکره 
با دولت افغانستان، انعطاف پذیر هستند. در غیر 
جنگ  متن  در  پایدار  صلح  تصور  صورت،  این 
نیابتی دشوار است. در عین حال، افغانستان باید 
در سیاست های منطقه ای بی طرف باشد و آینده 

آن نباید وابسته به رقابت هند و پاکستان باشد.
دوم، روند تقسیم قدرت با طالبان باید مبتنی بر 
شفافیت باشد. توافق نامه صلح باید به طور متقابل 
مرحله  چندین  شامل  طوری که  شود  توافق 
تطبیق و نظارت بین المللی باشد. با این حال، 
توافق برای تقسیم قدرت باید بخشی از توافق نامه 
صلح باشد، نه برعکس آن. اجرای تقسیم قدرت 
و  است  خطرناک  بسیار  صلح  توافق  از  قبل 

می تواند منجر به فروپاشی نظم سیاسی شود.
مشروعیت  و  زنان  و  شهروندی  حقوق  سوم، 
آینده  سیاسی  نظام  اساس  باید  دموکراتیک، 
باشد. در غیر این صورت، در کشوری پر تنوع و 
تکثر اجتماعی و سیاسی افغانستان، صلح پایدار 

امکان پذیر نیست.
تفکیک  بر  استوار  سیاسی  نظام  یک  چهارم، 
قدرت  این که  از  اطمینان  است.  ضروری  قوا 
طالبان  مانند  حزب  یک  دست  در  سیاسی 
نیست، افغانستان را در برابر سواستفاده از قدرت 

محافظت می کند.
بنابراین ، برای اطمینان از صلح در افغانستان و 
مهم  بسیار  نیروهای خارجی،  مسئوالنه  خروج 
نیابتی  پیامدهای جنگ  بایدن  است که دولت 
وقتی  بگیرد.  نظر  در  صلح،  تالش های  در  را 
صحبت از زمینه داخلی می شود، بدون در نظر 
گرفتن تنوع سیاسی- اجتماعی کشور و حقوق 
شهروندان، فکر کردن در مورد صلح پایدار بسیار 

دشوار است.

دارد. با این حال، روی کار آمدن یک حکومت 
ـ توافقنامه ای  موقت بدون وقوع توافق نامه صلحـ 
که شامل سازوکارهایی برای موفقیت آن باشد 
- خطرناک است. در چنین یک سناریویی، اگر 
دور دیگری از خشونت ها تحت ادارهی حکومت  
رهبری  و  نگهداشتن  متحد  شود،  آغاز  موقت 
نیروهای امنیتی افغانستان دشوار می شود. این 
امر به ویژه در صورتی اتفاق می افتد که جامعه 
روند  چنین  موفقیت  و  حفظ  برای  بین المللی 

صلح شکننده ای، استراتژی نداشته باشد.

سناریوی ۲: جنگ داخلی با وجود حکومت
نیروهای  خروج  که  است  این  دیگر  ترس 
دولت  بین  صلح  توافق  بدون  ناتو  و  امریکایی 
افغانستان و طالبان صورت گیرد. در این سناریو 
اگر دولت نیروهای ضد طالبان را بسیج کند و از 
حمایت خارجی برخوردار شود، دچار یک سقوط 
کامل نخواهد شد، اما احتماال خشونت از مناطق 
گسترش  پرجمعیت  شهرهای  به  روستایی 

می یابد.
کابل،  به  محاصره جنگ  حلقه  نزدیک شدن  با 
ممکن مقامات دولتی به مناطقی خارج از کابل 
رسمیت  از  زمانی که  تا  و  کرده  عقب نشینی 
بین المللی و حمایت قدرت های خارجی -احتماال 
هند، روسیه و ایران برخوردارند- به جنگ علیه 
شبه نظامیان طالبان ادامه می دهند. این وضعیت 
دولت   1990 دهه  در  که  است  چیزی  همان 
رییس  جمهور برهان الدین ربانی در برابر جنگ 
طالبان تجربه کرد. حکومت ربانی از کابل خارج 
و  داد  ادامه  درگیری  در  نقش خود  به  اما  شد 

حمایت بین المللی را حفظ کرد.
در سناریوی دوم که خشونت تمام کشور را فرا 
می گیرد، جنگ زمینه محلی به خود می گیرد. 
محلی  نیروهای  با  خود  بقای  برای  حکومت 
متحد می شود. حکومت توانایی طرح یک چالش 
متناسب در برابر طالبان را نخواهد داشت و نقش 
فرو  نمادین  نقش  یک  به  زیادی  حدود  تا  آن 
کاست می کند. درعین حال، تسخیر کل کشور 
برای طالبان بسیار سخت خواهد بود. نیروهای 
شمال  ائتالف  حوزه  جمله  از   – طالبان  ضد 

سابق- همچنان با آنها خواهد جنگید.

را  پاکستان  منافع  می تواند  که  است  نیرویی 
تأمین کند. در نتیجه، روند صلح افغانستان دارای 

یک بعد پیچیده ی منطقه ای نیز است.
در عین حال ثابت شده است که نظام ایدئولوژیک 
طالبان برای یک روند دموکراتیک که از حقوق 
شهروندان حمایت می کند، انعطاف پذیر نیست 
و این باعث نگرانی در مورد طالبان برای ایجاد 
با  بر تبعیض می شود.  یک نظام جدید مبتنی 
در نظرداشت ماهیت استراتژیک جنگ نیابتی، 
تاریخ افغانستان و پاکستان و ایدئولوژی طالبان، 
اگر دولت بایدن وضعیت را دست کم بگیرد، چهار 

سناریوی زیر قابل تصور است:

سناریوی ۱: جنگ داخلی بدون دولت
در این سناریو، نخست شورشیان طالبان کنترل 
به  را  جغرافیایی حکومت را کاهش داده و آن 
مراکز شهرها و مراکز ولسوالی ها محدود می کند. 
این احتمال حمالت طالبان به شهرهای بزرگ را 

افزایش داده است.
خشونت  طریق  از  طالبان  اول،  سناریوی  در 
این می تواند  است که  و کنترل  فتح  دنبال  به 
منجر به فروپاشی حکومت و سقوط در کام یک 
جنگ داخلی فراگیر باشد. در چنین شرایطی، 
فقر و حضور  قومی،  فزاینده  به دلیل تنش های 
برای  زمینه  داعش،  مانند  دیگر  شبه نظامیان 
جنایات گسترده فراهم است. فقط تصور کنید 
کابل  مانند  شهرهایی  در  جنگ  تحمیل  که 
زمان،  عین  در  بگذارد.  تأثیر  نفر  میلیون ها  با 
حال  در  افغانستان  در  سیاسی  بحران های 
افزایش است که با خروج زودهنگام نیروهای ناتو 
می تواند تشدید شود. بنابراین، خروج نیروهای 
خارجی طبق جدول زمان بندی توافق دوحه یک 
هشدار است. براساس این توافق، قرار است همه 
نیروهای امریکایی و ناتو کشور را تا اول ماه می 

ترک کنند.
صلح  جامع  توافق   یک  بدون  اگر  به خصوص 
حکومت  طالبان،  و  افغانستان  مقامات  بین 
برچیده شود، این سناریو بیشتر اتفاق می افتد. 
کناره گیری  برای  فزاینده ای  درخواست های 
غنی جهت هموارکردن زمینه برای ایجاد یک 
باشد، وجود  طالبان  موقت که شامل  حکومت 
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اخیر  مصاحبه  در  غنی  اشرف  رییس  جمهور 
خود با بی بی سی اصرار داشت که شرایط صلح 
در افغانستان به شرایط جنگ بستگی دارد. به 
گفته وی، در گام نخست، به دلیل شدت گرفتن 
جمله  از  مسلح،  گروه های  سوی  از  خشونت 
طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان به حمایت 
پرداختن  بدون  دوم،  دارند.  نیاز  بین المللی 
وضعیت  پاکستان،  در  طالبان  پناه گاه های  به 
گفت:  وی  کرد.  نخواهد  تغییری  درگیری 
»پیام من این است با کسانی که به طالبان پناه 
و  شود.«  صحبت  صریح  بسیار  باید  می دهند، 
در جنگ  از سقوط  زیادی  »نگرانی های  افزود: 

داخلی وجود دارد.«
مقامات  با  بایدن  دولت  که  است  این  او  پیام 
است،  طالبان  اصلی  حامی  که  پاکستان 
درحالی که  باشد.  داشته  جدی  گفت وگوهای 
طالبان هنوز انتخابات را به عنوان یک سازوکار 
غنی  نمی  شناسد،  رسمیت  به  قانونی  سیاسی 
بیان داشت که تنها راهی که او می تواند برای 
سازش و مصالحه از قدرت کنار برود، انتخابات 
است. اما طالبان می خواهند غنی استعفا کند و 
نظام سیاسی افغانستان به امارت اسالمی آنان 
که در دهه 1990 میالدی ایجاد کرده بودند، یا 

چیزی شبیه به آن، تغییر کند.

روند دوحه
با آغاز دور اول گفت وگوهای بین االفغانی صلح 
در سپتمبر 2020، در حالی که مذاکرات هفته 
از دو ماه وقفه از سر گرفته شد،  گذشته پس 
است.  گرفته  شدت  افغانستان  در  خشونت 
توافق نامه دوحه که در اوایل سال گذشته بین 
طالبان و دولت ترمپ در قطر امضا شد، نتوانست 
جو  کند.  متوقف  کشور  این  در  را  خشونت ها 
بایدن، رییس  جمهور ایاالت متحده اندکی پس 
از مراسم تحلیف خود در جنوری 2021، بررسی 
توافقنامه دوحه را آغاز کرد تا مشخص کند که 
با  ارتباط  قطع  در  تعهدات خود  به  طالبان  آیا 
دیگر گروه های شبه نظامی و گفت وگوهای صلح 

با دولت افغانستان پایبند بوده اند یا خیر.
به  که  است  خواسته  بایدن  دولت  از  پاکستان 
توافقنامه دوحه »ثابت قدم« بماند و برای تعدیل 
آن تالش نکند. توافقنامه امریکا و طالبان دولت 
افغانستان را تضعیف کرد و به طالبان امتیاز داد. 
این توافق نامه در حالی با نا دیده گرفتن دولت 
مشروعیت  تا  داد  اجازه  طالبان  به  افغانستان 
کسب کند، که در صورت متعهد ماندن طالبان 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  شان،  تعهدات  به 
نظر  از  کنند.  ترک  را  کشور  ماه  مدت 14  در 
پاکستان، همانطور که شاه محمود قریشی وزیر 
امور خارجه این کشور گفت، این توافق نامه یک 
گام »در مسیر درست« برای گفت وگوهای صلح 
است، وضعیت طالبان را نیز بهبود بخشیده و 
تغییر رژیم در کابل را به یک امکان واقعی تبدیل 

کرده است.
ابعاد پیچیده ی داخلی  هر چند که این جنگ 
که  است  نیابتی  منازعه  واقع یک  در  اما  دارد، 
به  افغانستان،  در  هند  نفوذ  برابر  در  پاکستان 
افغانستان  پاکستان،  نظر  از  است.  انداخته  راه 
به زمین بازی هند تبدیل شده و طالبان تنها 

سناریوی ۳: توازن موازی در برابر حکومت 
در سناریوی سوم، طالبان با کنترل جغرافیایی 
بیشتر و گسترش جنگ در ساحات وسیع تر، 
حکومت را به چالش می کشد اما حکومت به طور 
کامل سقوط نمی کند. در عوض، کنترل بزرگ 
شهرها و بسیاری از مناطق دیگر را حفظ خواهد 

کرد.
یک نمونه از توازن موازی در جنگ های نیابتی، 
سازمان  یک  جایی که  است،  لبنان  اهلل  حزب 
دارد.  را  نظامی  و  سیاسی  جناح  هردو  شیعی 
فعال چنین چیزی در افغانستان رخ داده است. 
طالبان در عمل با کنترل 7۵ ولسوالی و گسترش 
جنگ و ناامنی در 189 ولسوالی دیگر از مجموع 
40۵ ولسوالی در افغانستان، به این مهم دست 
یافته اند. مطابق این سناریو، به محض برقراری 
چون  می یابد،  رسمیت  وضعیت  این  آتش بس، 
کنترل  تحت  مناطق  از  برخی  سیاسی  فضای 
طالبان و برخی دیگر تحت کنترل حکومت به 

رسمیت شناخته می شود.
جالب این جاست که حکومت و طالبان طرفدار 
چنین شرایطی نیستند. طالبان خواستار کنترل 
کامل افغانستان اند، در حالی که دولت می خواهد 
شود.  ادغام  فعلی  سیاسی  نظام  در  طالبان 
براساس فرض این سناریو، کمک های بین المللی 
به دولت افغانستان می تواند ادامه یابد اما بدون 
همکاری پاکستان، هیچ تغییری ایجاد نمی شود 
و طالبان به جنگ خود ادامه می دهند. در صورت 
ادامه حمایت ایاالت متحده و سایر اعضای ناتو از 
بقا  این سناریو محتمل است که دولت  دولت، 

کند.

سناریوی ۴: توازن حد اکثری از درون، اما 
بدون حکومت کنونی

بر  سیاسی  و  نظامی  فشار  آخر،  سناریوی  در 
صلح  توافق نامه  یک  تا  می شود  وارد  حکومت 
برآورده  را  طالبان  خواسته های  که  را  شکننده 
می  سازد، قبول کند. طالبان نوع نظام سیاسی 
خود را تحمیل می کنند که به آن ها مشروعیت 
دینی می بخشد و به آنها اجازه می دهد تا بر سایر 
نیروهای سیاسی و اجتماعی تفوق حاصل کند. 
یک توافق صلح تحت مقررات طالبان این امکان 

چگونیگ روند صلح افغانستان
ماهیت نیابتی بودن جنگ، تالش برای دستیابی به توافق نهایی صلح را دشوار می کند


