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فوق العـاده ی  نشسـت  در  غنـی  رییس  جمهـور 
شـورای ملـی، بـا دعـوت از مـردم افغانسـتان، 
بـرای  ملـی  بسـیج  شـکل گیری  خواسـتار 
دفـاع از کشـور در برابـر تجـاوز طالبـان شـد. 
صلـح،  رونـد  کـه  کـرد  اعـام  رییس  جمهـور 
نظـام  بـر  تحمیلـی  و  وارداتـی  برنامـه ی  یـک 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـود کـه به جای 
نظامـی  و  دموکراسـی  بـه  آرامـش،  برقـراری 
مشـروع مـردم افغانسـتان آسـیب زد و برعکس 
بـه قباحت زدایـی از طالبـان و خلق مشـروعیت 
بـرای ایـن گـروه منجـر شـد. آقـای غنـی بـه 
تلویـح، تعلیـق رونـد صلـح و آغـاز یـک جنـگ 
همه جانبـه و سراسـری در برابـر طالبان را اعام 
کـرد و گفـت یـا با طالبـان زانـو به زانـو در میز 
مذاکـرات سـخن می گویـد یـا در میادین جنگ 

زانـوان آن هـا را خواهـد شکسـت.
ملی،  شورای  در  غنی  رییس  جمهور  سخنرانی 
و  صلح  مذاکرات  گذاشته شدن  کنار  از  عما 
داغ شدن تنور یک جنگ سراسری خبر می دهد. 

اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود،...
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تهدید فروپاشی روند صلح؛ 

هنوز هم توپ در میدان 
طالبان است
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داکتران بدون مرز: 
زندگی در شهر لشکرگاه 
به بن بست رسیده است

وزارت معارف: 
176 باب مکتب در جریان 
درگیری های چند ماه گذشته 
تخریب شده است

آن پیِچ شش صد و هفتم

هیأتی از کابل برای بررسی 
قضیه ی اختطاف و شکنجه ی 
دختر سفیر افغانستان 
به پاکستان رفت

قطع خدمات مخابراتی سالم؛ 
»کریـدت کارت هــای 
به هدررفته ی مشترکین 

برگردانده شود«

حمله بـه نفتـکش اسـرائیلی؛ 
احضار سفیر ایران در رومانی 
و هشدار ایران درباره 
»هرگونه ماجراجویی«
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درامدی بر »مقاومت عاری از خشونت« )1(
از  موضوع  یک  بخش  هر  و  دارد  بخش  رساله شش  این 
به  را  از خشونت  عاری  مقاومت  نظریه ی  مهم  موضوعات 
معطوف  نویسنده  هدف  و  است  داده  توضیح  ساده  زبان 
به آموزش این نظریه است تا کاربران بتوانند در مبارزه و 
مذاکرات شان از آن استفاده کنند و حتا از این آموزش ها 

در مذاکرات صلح نیز می توان به خوبی استفاده کرد...

ادبیات  مطالعات  استاد  ان.ناگلر  مایکل  پروفیسور  اشاره: 
تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا و برکلی و از جمله مدافعان 
از خشونت  نظریه ی مقاومت عاری  و مدرسان سرشناس 
شده  منتشر  اثر  چندین  موضوع  این  در  ایشان  از  است. 
عنوان  تحت  است  رساله ای  آن ها  جمله  از  که  است 
»رهنمودی برای مقاومت عاری از خشونت؛ اقدام عملی«. 
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پس از 7 سال انحصار؛ 

آیا غنی می تواند محور 
بسیج ملی افغان ها شود؟

از  پس از تصرف نزدیک به صد ولسوالی در دو ماه پس 
آغاز خروج بی قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان، 
اکنون گروه طالبان برای تصرف برخی از شهرهای کان 

افغانستان دورخیز بزرگی برداشته اند...

آخرین روزهای اسامه 
بن الدن چگونه گذشت؟

همزمان با گسترش دامنه ی ناامنی ها در افغانستان، نشست فوق العاده ی شورای ملی به درخواست رییس جمهور 
اشرف غنی دیروز )دوشنبه، 11 اسد( برگزار شد. آقای غنی در این نشست سخنرانی کرد و در یک پیام واضح گفت 

که یا با طالبان زانو به زانو پشت میز مذاکره می نشینند و یا در میدان جنگ زانوی این گروه را می شکنند. 

فراخوان بسیج و اتحاد برای بقا

صفحه 3

الدن  بن  اسامه   2011 سال  اول  هفته های  در 
فرزندان  همسران،  خودش،  سال  پنج  او  بود.  نگران 
و نواسه هایش را در حویلی ای در ایبت آباد پاکستان 
به  طرح  می رسید  به نظر  حاال  اما  بود  کرده  مخفی 
می پاشد.  هم  از  مخفی  شدنش  ریخته شده ی  دقت 
القاعده  عضو  برادر  دو  قدیم  از  الدن  بن  محافظان 
بودند.  همان حوالی  در  خانوادگی  ریشه ی  و  با رگ 
می دادند،  انجام  را  الدن  بن  کارهای  تمام  برادر  دو 
تذکاریه های  انتقال  تا  محلی  بازارهای  در  خرید  از 

طوالنی او به سایر رهبران القاعده.
اما محافظان بن الدن از فرار از خطراتی که محافظت 
خود  با  جهان  مرد  تعقیب ترین  تحت  به  خدمت  و 
همراه آورد خسته شده بودند. بن الدن برای یکی از 
همسران خود اعتراف کرده بود که برادران »خسته 

شده اند« و قصد ترک دارند...



www.etilaatroz.comسه شنبه | 12 اسد 1400 | سال دهم | شماره 2208 خبرهای داخلی

جنگ  شدت  که  است  گفته  و  کرده  اشاره 
تروما  از  مراقبت  از  فراتر  را  نیازهای صحی 

شدت می بخشد.
جنگ در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند 
گرفته  هفته ی گذشته شدت  روز جمعه  از 
است. طالبان ادعا کرده اند که بخش هایی از 

این شهر را تصرف کرده اند.
پیش صدها  روز  دو  افغانستان  دفاع  وزارت 
به  طالبان  سرکوب  برای  را  کماندو  نیروی 
حاضر  حال  در  است.  کرده  اعزام  لشکرگاه 
از  بخش های  در  طرف  دو  میان  درگیری 
این شهر ادامه دارد. نیروهای امریکایی نیز 
قرار  هدف  شهر  این  در  را  طالبان  مواضع 

داده اند.

وخیم بود ولی اکنون وضعیت وخیم تر شده 
است.«

هماهنگ کننده ی  لیهی،  سارا  حال،  این  با 
گفته  هلمند  در  مرز  بدون  داکتران  پروژه 
است که شفاخانه بست تنها در یک روز ده 
عمل جراحی را باالی کسانی که در جنگ 

زخمی شده اند، انجام داده است.
به گفته ی او، از سوم ماه می که جنگ شدت 
داکتران  تیم های  جوالی،  ماه   31 تا  یافته 
درمان  را  جنگ  زخمی   482 مرز  بدون 
حمات  در  افراد  این  درصد   92 کرده اند. 
راکتی و گلوله باری زخمی شده و 26 درصد 

آنان زیر 18 سال بوده اند.
داکتران بدون مرز به کمبود امکانات صحی 

زیادی مردم زخمی شده اند.
از  اعامیه، جنگ در محدوده ای  از  نقل  به 
شهر لشکرگاه، کار رسیدگی به زخمیان را 
برای سازمان داکتران بدون مرز دشوار کرده 
است. این سازمان گفته است که کارمندانش 
زیاد  ترس  از  اند،  شهر  این  ساکنان  از  که 

نمی توانند از خانه های شان بیرون شوند.
داکتران بدون مرز گفته است: »این وضعیت 
بُن بست  به  زندگی  و  است  بسیار خطرناک 
ما شب  کارمندان  از  شماری  است.  رسیده 
حمایت  مورد  بست  ]شفاخانه  شفاخانه  در 
چون  می مانند  باقی  مرز[  بدون  داکتران 
می توانند  آن  پهلوی  در  اما  است،  مصون تر 
وضعیت  ماه ها  بپردازند.  مریضان  تداوی  به 

بدون  داکتران  سازمان  روز:  اطاعات 
هفته های  در  که  است  کرده  اعام  مرز 
و  دولتی  نظامیان  میان  درگیری ها  اخیر 
جنگ جویان گروه طالبان به شهرها از جمله 
هلمند کشیده  والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر 
که  است  گفته  سازمان  این  است.  شده 
زندگی در شهر لشکرگاه به بُن بست رسیده 

است.
دیروز  که  مرز  بدون  داکتران  اعامیه ی  در 
)دوشنبه، 11 اسد( منتشر شده، آمده است 
شهر  پرجمعیت  بخش های  بیشتر  در  که 
لشکرگاه شلیک های بی وقفه، حمات هوایی 
خانه های  است.  گرفته  صورت  راکتی  و 
شمار  و  گرفته  قرار  حمله  مورد  مسکونی 

کرتان بدون مرز:  دا

زندیگ در شهر لشکرگاه به بن بست رسیده است

روز شنبه اما، شرکت مخابراتی سام اعام 
کرد که عارضه ی تخنیکی این شرکت رفع 
و تمام خدمات به شمول خدمات مکالماتی 
و انترنیتی به حالت عادی برگشته است. به 
والیتی  مسئوالن  به  اترا  اداره ی  آن،  دنبال 
فعالیت  چگونگی  که  داد  هدایت  خود 
شبکه ی مخابراتی سام را در والیات بررسی 

کنند و نتایج آن را به مرکز گزارش دهند.
می گوید  »#اترا_کجاست؟«  کارزار  اکنون 
تاریخ  از  شرکت  این  مخابراتی  خدمات  که 

۵ الی 9 سرطان قطع بوده است.

مشترکین اقدامات قانونی را انجام دادهد و 
مطلع  واضح  به صورت  را  مردم  آن  روند  از 

کند.
اسد   ۷ تاریخ  در  سام  مخابراتی  شرکت 
اعام کرد که خدمات مخابراتی این شرکت 
و  مواجه  مشکل  با  تخنیکی  عوارض  بر  بنا 
بخش هایی از خدماتش غیرفعال شده است.

بود  گفته  روز  همان  در  هم  اترا  اداره ی 
به دلیل  مخابراتی  شبکه ی  این  خدمات  که 
مشکات تخنیکی و خرابی سیستم بیلینگ 

شرکت قطع شده است.

میعاد بسته های خریداری شده ی مشترکین 
آن بدون استفاده گذشته و پول آنان به هدر 

رفته است.
خدمات  که   است  شده  تأکید  اعامیه  در 
این شرکت مخابراتی به دلیل نقض فنی در 
سیستم »بیلینگ« و مشکل تدارکاتی قطع 
شده و در نتیجه خود این شرکت مخابراتی 

مسئول آن است، نه عوامل بیرونی.
)اداره ی  اترا  از  »#اترا_کجاست؟«  کارزار 
هم  افغانستان(  مخابراتی  خدمات  تنظیم 
حق  ضایع شدن  برای  که  است  خواسته 

روزه ی  چهار  قطع  پی  در  روز:  اطاعات 
»سام«،  دولتی  مخابراتی  شرکت  خدمات 
این  که  می گوید  »#اترا_کجاست؟«  کارزار 
مشترکین  کریدت کارت های  باید  شرکت 
رفته  به هدر  این مشکل  اثر  بر  را که  خود 
است، دوباره برگرداند و زمان »بسته های از 

قبل خریداری شده« را هم تمدید کند.
)دوشنبه،  دیروز  »#اترا_کجاست؟«  کارزار 
روزنامه  به  اعامیه ای  ارسال  با  اسد(   11
اطاعات روز، گفته است در چهار روزی که 
بود،  قطع  سام  مخابراتی  شرکت  خدمات 

قطع خدمات مخابرایت سالم؛ 
یدت کارت های به هدررفته ی مشرتکنی برگردانده شود« »کر

یکایی  نریوهای امر
مواضع طالبان در 

»لشکرگاه« هلمند را 
هدف قرار دادند

اطاعات روز: همزمان با تشدید حمات 
والیت  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
این  مواضع  امریکایی  نیروهای  هلمند، 
این  مرکز  لشکرگاه،  شهر  در  را  گروه 

والیت بمباران کرده اند.
وزارت  سخن گوی  معاون  امان،  فواد 
نیروهایی  است که  تویتی گفته  در  دفاع 
امریکایی این حمله ی هوایی شان را صبح 
راه اندازی  سرطان(   11 )دوشنبه،  دیروز 
در  که  است  افزوده  امان  آقای  کرده اند. 
طالبان  جنگ جوی  هفت  حمله،  این 
او،  گفته ی  به  همچنین  شده اند.  کشته 
مقداری زیاد از ساح و مهمات این گروه 
در این حمله ی نیروهای امریکایی هم از 

بین برده شده است.
حمات  در  که  است  گفته  طالبان  گروه 
در  امریکایی  و  افغان  نیروهای  هوایی 
شهر لشکرگاه به غیرنظامیان تلفات وارد 
طالبان  گروه  جنگ جویان  است.  شده 
بر  سمهگینی  حمات  اخیر  روزهای  در 
شهر لشکرگاه راه اندازی کرده اند. طالبان 
این  از  زیادی  مدعی شده که بخش های 

شهر را سقوط داده اند.
که  کرد  اعام  دفاع  وزارت  پیش  روز  دو 
سرکوب  برای  را  کماندو  نیروی  صدها 
اعزام  هلمند  لشکرگاه  شهر  به  طالبان 

کرده است.

وزارت معارف: 
یب شده است یان درگریی های چند ماه گذشته تخر 176 باب مکتب در جر

و  خودآموزی  »مراکز  به  که  است  این  نیز 
خداشناسی« احترام بگذارند. آقای واحدیار 
عاوه کرد که این مراکز برای تنویر اذهان 
فعالیت  آنان  سالم  تربیه ی  و  کودکان 

می کنند و نباید متضرر شود.
او احتمال تلفات آموزگاران و دانش آموزان را 
در جریان درگیری ها رد نکرد، اما گفت که 
تا کنون هیچ گونه آمار رسمی در این مورد 

در اختیار وزارت معارف قرار نگرفته است.
افغانستان  دولت  که  است  درحالی  این 
که  است  متهم کرده  را  طالبان  بارها گروه 
مسکونی  خانه های  و  مساجد  مکاتب،  از 
به عنوان سنگر و سپر دفاعی استفاده کرده 
و یا آن را تخریب می کند. در مقابل، طالبان 
سنگر  ساخت  به  را  دولتی  نظامیان  نیز 
مکاتب  از  استفاده  و  مسکونی  مناطق  در 

به عنوان سپر دفاعی متهم کرده اند.

به حیث سنگر و مراکز نظامی نباید استفاده 
مکاتب  از  که  است  این  ما  »تقاضای  شود: 

منحیث مراکز جنگ استفاده نشود.«
افغانستان  دولت  که  افزود  واحدیار  آقای 
و  پیوسته  مکاتب  مصونیت  کنوانسیون  به 
براساس این کنوانسیون، متعهد است تا از 
سپر  و  نظامی  مرکز  به عنوان  مکتبی  هیچ 
دفاعی استفاده نکند و در جریان جنگ به 

مکاتب آسیب نرساند.
نیز  افغانستان  امنیتی  او، سکتور  به گفته ی 
بارها بر مصونیت مکاتب تأکید کرده و دفتر 
درخواست  براساس  ملی  امنیت  شورای 
رسمی وزارت معارف، به قوای مسلح هدایت 
داده است که از تمام توان شان در راستای 

جلوگیری از تخریب مکاتب کار بگیرند.
معارف  وزارت  پرورش  و  آموزش  معین 
گفت که توقع این وزارت ]از گروه طالبان[ 

معارف  وزارت  در  مسئوالن  روز:  اطاعات 
در  مکتب  باب   1۷6 که  می گویند  کشور 
در  گذشته  ماه  چند  درگیری های  جریان 
قسمی  و  کلی  به گونه ی  کشور  سراسر 

تخریب شده است.
پرورش  و  آموزش  معین  واحدیار،  عطااهلل 
اسد(   11 )دوشنبه،  دیروز  معارف  وزارت 
در یک نشست خبری گفت که معارف یک 
نظام عرضه ی خدمات آموزشی باکیفیت و 
غیرسیاسی است. او تأکید کرد که از مکاتب 

دفع حمله ی طالبان بر زندان شهر لشکرگاه؛ 
38 جنگ جوی طالب کشته شدند

چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 
نگفته است.

بر  طالبان  حمات  که  است  درحالی  این 
روز  از  هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر 

جمعه گذشته آغاز شده است.
کـه  اسـت  کـرده  ادعـا  طالبـان  گـروه 
بخش هایـی از شـهر را در اختیـار دارنـد، 
امـا وزارت های دفـاع و داخلـه چندین روز 
لشـکرگاه  در  طالبـان  از شکسـت  پی هـم 

خبـر داده انـد.
که  کرد  اعام  دفاع  وزارت  پیش  روز  دو 
سرکوب  برای  را  کماندو  نیروی  صدها 
طالبان به شهر لشکرگاه هلمند اعزام کرد. 

امنیتی  نیروهای  ضدحمله ی  در  نفرشان 
و دفاعی کشته و دو جنگ جوی دیگرشان 

زخمی شده اند.
که  است  گفته  میوند   21۵ اردوی  قول 
در  طالب  کشته شدگان  از  شماری  اجساد 

ساحه ی درگیری باقی مانده است.

حوزه ی  در  ارتش  نیروهای  روز:  اطاعات 
که  است  کرده  اعام  کشور  جنوب غرب 
حمات تهاجمی جنگ جویان گروه طالبان 
زده  عقب  لشکرگاه  مرکزی شهر  زندان  بر 

شده است.
خبرنامـه ای  در  میونـد  اردوی 21۵  قـول 
طالبـان  حمـات  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 
در نتیجـه ی مقاومـت نیروهـای زمینـی و 
حمایـت نیروهـای هوایی کشـور عقب زده 

است. شـده 
گروه  جنگ جوی   40 خبرنامه،  از  نقل  به 
لشکرگاه  شهر  زندان  بر  حمله  در  طالبان 
 38 میان،  این  از  که  داشته اند  اشتراک 

سقوط  و  صلح  روند  کامل  فروپاشی  تهدید 
افغانستان به یک جنگ و زورآزمایی تمام عیار 
فعال خواهد  باالفعل  به صورت  نیرو،  تمام  با  و 

شد.
هر شکل  به  می تواند  که  دوحه  روند سیاسی 
تاریخ  در  باشد،  تغییر  قابل  دیگری  شمایل  و 
نیم قرن اخیر افغانستان می تواند یک فرصت 
طایی را برای برقراری صلح و پایان دادن به 
لجام گسیخته  خونریزی  و  خشونت  سال   40
تنها  اگر  از 40 سال جنگ،  کند. پس  فراهم 
یک درس را به صورت دسته جمعی فرا گرفته  
باشیم، این واقعیت است که دوام جنگ منافع 
پایدار هیچ یک از طرف ها و جناح های سیاسی 

را فراهم نکرد.
فارغ از این که دوام و تشدید جنگ نمی تواند 
از  طرف  هیچ  پایدار  منافع  فراهم شدن  به 
طرف های منازعه بینجامد، این جنگ به لحاظ 
است.  رسیده  بن بست  به  تاکتیکی  و  سیاسی 
ویرانی، سقوط  دوام جنگ، جز گسترده شدن 
جنگ  تمام عیار،  خودکشی  یک  به  افغانستان 
خونبار داخلی و نیست شدن همه ی دار و ندار 
کنونی، به پیروزی هیچ طرفی نمی انجامد. در 
طرفی  هیچ  آن،  برنده ی  جنگ،  دوام  صورت 
نیست جز تفکر ویرانی و فاجعه و تبدیل شدن 
افغانستان به یک برهوت سراسر ویرانی و آوار.

غنی  رییس  جمهور  توسط  ملی  بسیج  اعام 
از این که با چه گستردگی و وسعتی در  فارغ 
واردشدن  شد،  خواهد  اجرایی  عمل  میدان 
به  است  ممکن  آن  انتهای  که  است  فازی  به 
سراسری  جنگ  یک  و  صلح  روند  فروپاشی 
از  طرف  هیچ  شود.  تبدیل  لجام گسیخته  و 
اطراف دخیل در منازعه ی افغانستان نمی تواند 
حکومت رییس  جمهور غنی را متهم کند زیرا 
برابر  در  ماه ها  افغانستان  مردم  و  حکومت 
اما  گرفت  کار  صبوری  و  انعطاف  از  طالبان 
طالبان نه تنها به این انعطاف و صبوری واکنش 
دو  با  که  ندادند  نشان  شایسته  و  متناسب 
برابر توان، بر خشم، خشونت، جنگ، حمله و 

خونریزی متمرکز شدند.
میدان  در  توپ  هم  هنوز  که  است  این  واقع 
صلح  روند  نجات  برای  هنور  است.  طالبان 
زمینه  و  فرصت  فروپاشی،  کام  از  افغانستان 
و  ناکام  طرح  از  دست  باید  طالبان  باقی ست. 
خونبار فتح افغانستان و دریافت سند تسلیمی 
از دولت و مردم افغانستان بردارند. افغانستان 
و  تمام عیار  ویرانه ی  یک  به  است  ممکن 
سرزمین مردگان، بیوگان، آوارگان، معلوالن و 
یتیمان تبدیل شود اما به سرزمین مفتوحه ی 
طالبان یا کشور یک دست بدون طالب تبدیل 

نخواهد شد.

برنامه ی پرداخت 
معاشات کارمندان دولیت از 

یق تلفن افتتاح شد طر
کشور  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطاعات 
معاشات  پرداخت  برنامه ی  که  می گوید 
شده  افتتاح  تلفن  طریق  از  دولتی  کارمندان 

است.
ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه ای گفته 
که این برنامه قبل از ظهر دیروز )دوشنبه، 11 
اسد( با حضورداشت رییس جمهور اشرف غنی 

در ارگ افتتاح شده است.
احمـدی،  اجمـل  از  نقـل  بـه  خبرنامـه  در 
سرپرسـت بانک مرکـزی )د افغانسـتان بانک( 
آمـده اسـت کـه در ایـن برنامـه، انتقـال پـول 
از طریـق تلفن هـای معمولـی و بـدون انترنت 

می گیـرد. صـورت 
او گفته است که پس از این تمامی کارمندان 
ملکی و نظامی دولت با داشتن تلفن های عادی 
و  کنند  بررسی  را  حساب های شان  می توانند 
که  هرکسی  و  خانواده ها  به  را  معاشات شان 

بخواهند، انتقال دهند.
معاشات  پرداخت  برنامه ی  افتتاح  غنی  آقای 
پیشرفت  را  تلفن  طریق  از  دولت  کارمندان 

اساسی و گام تاریخی توصیف کرده است.
او گفته که این سیستم در جلوگیری از فساد و 
ایجاد شفافیت مهم است و منسوبین نیروهای 
را  معاشات شان  این  از  پس  دفاعی  و  امنیتی 
می توانند به آسانی به خانواده های شان ارسال 

کنند.
و  سیستم  این  که  کرده  تأکید  غنی  آقای 

تجربه ی آن در افریقا موفق بوده است.

هرچند شیخ رشید احمد، وزیر خارجه ی پاکستان بارها قضیه ی اختطاف دختر سفیر 
افغانستان را رد کرده، اما وزارت خارجه ی افغانستان اظهارات او را پیش داوری خوانده 
است. این وزارت افزوده است که »سبب جریحه دارشدن بیشتر احساسات مردم گردیده 

و نگرانی هایی را در مورد شفافیت و اعتبار تحقیقات بیشتر می سازد«.
وزارت خارجه همچنین تأکید کرده است که هیچ دلیلی نمی تواند وقوع جنایتی را که 

بنابر گزارش های طبی و مدارک موجود به اثبات رسیده است، توجیه کند.

اطاعات روز: گران هیواد، سخن گوی وزارت خارجه ی کشور گفته است که هیأتی از 
کابل برای بررسی قضیه ی اختطاف و شکنجه ی دختر سفیر افغانستان در اسام آباد به 

پاکستان رفته است. او در مورد ترکیب هیأت جزئیات ارایه نکرده است.
سلسله علی خیل، دختر نجیب اهلل علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان در تاریخ 2۵ 
سرطان در اسام آباد اختطاف و پس از شکنجه رها شد. وزارت خارجه ی افغانستان گفته 

است که خانم علی خیل مورد شکنجه ی روحی و جسمی قرار گرفته است. 

کستان رفت هیأیت از کابل برای برریس قضیه ی اختطاف و شکنجه ی دخرت سفری افغانستان به پا



در  ناامنی ها  دامنه ی  گسترش  با  همزمان 
ملی  شورای  فوق العاده ی  نشست  افغانستان، 
به درخواست رییس جمهور اشرف غنی دیروز 
)دوشنبه، 11 اسد( برگزار شد. آقای غنی در 
این نشست سخنرانی کرد و در یک پیام واضح 
میز  پشت  زانو  به  زانو  طالبان  با  یا  که  گفت 
مذاکره می نشینند و یا در میدان جنگ زانوی 

این گروه را می شکنند. 
غنی خواستار اتحاد و اتفاق کامل تمام اقشار 
را  اتفاق  و  اتحاد  او  شد.  افغانستان  جامعه 
شرط پیروزی و بقا دانست. غنی گفت که او 
آغاز یک گفتمان ملی  احساس می کند زمان 
برای خاتمه جنگ فرارسیده است: »من امروز 
قرار  رییس جمهوری  به عنوان  پیشگاه تان  در 
قهرمان  نیروهای  و  شما  خود،  میان  که  دارم 
امنیتی که در میدان جنگ می رزمند خواهان 
اتفاق و تعهد در برابر ملت و تاریخ خود شویم. 
هدف من از برگزاری این اجاس این است که 
احساس می کنم زمان آن رسیده است که یک 

گفتمان ملی را آغاز کنیم.«
مقابل  در  افغانستان  غنی،  آقای  گفته ی  به 
تجاوز آشکار مکاران و فتنه گران و یک تجاوز 
آشکار قرار دارد که بر این کشور تحمیل شده  
قرار  تجاوز  معرض  در  امروز  ما  »مردم  است: 
دارد. هدف این تجاوز ایجاد فتنه است و ابزار 
آن مکر و خدعه است. این جنگ و فتنه بر ما 
تحمیل شده است. جنگیدن بر علیه شر و فتنه 

متجاوز وجیبه هر فرد مسلمان است.«
را  غنی  رییس جمهور  اظهارات  طالبان  گروه 
در  او  که  است  گفته  و  خوانده  »یاوه سرایی« 
تا »وضعیت  کرد  جریان صحبت هایش تاش 

بد و حالت وارخطایی خود را کنترل کند«.

مالمت  و  سالمت  تشخیص  برای  فرصت 
نیست

صلح  فراخوان  غنی،  رییس جمهور  به گفته ی 
از  و  کرده اند  تعبیر  ضعف  طالبان  را  کشور 
بی سابقه ی  یورش  با  افغانستان  رو  همین 
بُعد  سه  یورش  این  است.  روبه رو  تروریسم 
قبل  سال   24 به  نسبت  طالبان  گروه  دارد. 
تغییری کرده است. در حال حاضر این گروه 
خون خوارتر و جابرتر بر افغانستان هجوم آورده 

است.
نه تنها روابط  تأکید کرد که طالب  آقای غنی 
بین المللی  و  داخلی  تروریستان  با  را  خود 
قطع نکرده اند، بلکه این روابط قوی تر شده و 
خشونت شان نیز افزایش یافته است. به گفته ی 
ارزش های  و  احکام  به  طالبان  بی اعتنایی  او، 
دین اسام و قوانین بین المللی بشردوستانه و 
حمات شان بر زنان و فعاالن مدنی و رسانه ای 
با یک حرکت  ما  بار  »این  است:  بیشتر شده 
یک  با  نیستیم.  روبه رو  بی تجربه  و  پراکنده 
هستیم  روبه رو  اداره  و  سوق  منظم  دستگاه 
تروریسم  نامقدس  ائتاف  آن  عقب  در  که 

بین المللی و حلقات حامی شان قرار دارند.«
وضعیت،  چنین  در  غنی،  آقای  به گفته ی 
مامت  و  سامت  ساختن  جدا  برای  فرصت 
و  ملی  وحدت  بر  من  امروز  »تمرکز  نیست: 
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رییس جمهور اشرف غنی در 
نشست فوق العاده ی شورای 

ملی تأکید کرد که جنایات 
طالبان از اسپین بولدک تا تخار، 

بدخشان و قندوز و از هرات و 
سیغان تا کنر و نورستان به 

همه معلوم است و این ننگ 
از دامن طالبان پاک نخواهد 

شد. به گفته ی آقای غنی، مردم 
افغانستان با آنکه سینه ی 

فراخ دارند، جنایات طالبان را به 
یاد خواهند داشت و دشمنی 

با مردم هزینه ی سنگین 
دارد. او از طالبان خواست که 
دشمنی  با مردم افغانستان 
را کنار بگذارند و راه دوستی را 

برگزینند. 

سکینه امیری

فراخوان بسیج و اتحاد برای بقا

در  یا  نشینیم.  می  زانو  به  زانو  واقعی  مذاکره 
ما  می شکنیم.  را  شان  زانو های  جنگ  میدان 
انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیان شان 

انتخاب خود را کنند.«
غنی افزود که تصور پیروزی و رسیدن به صلح 
از راه نظامی و خون خواری غلط است: »تصور 
به اشتباه پیروزی از راه نظامی طالبان را ذلیل 
خواهند ساخت و دفاع مشروع  و بر حق مردم 
پیروز  عظیم  یورش  این  مقابل  در  افغانستان 

خواهد شد.«
از  خارجی  سربازان  خروج  با  غنی،  گفته  به 
افغانستان، خطراتی که به میان آمده، برطرف 
آمادگی  تمام  است.  همه  مسئولیت  کردنش 
روی  استقرار  به  رسیدن  و  فتنه  دفع  برای 
افغانستان در کنار  دست است و بسیج مردم 
نیروهای امنیتی شامل این برنامه است. او از 
اعضای شورای ملی خواست که با استفاده از 

روابط شان این بسیج ملی را به وجود آورند.

درخواست  به  ملی  شورای  پاسخ 
رییس جمهور

به دنبال برگزاری نشست فوق العاده ی شورای 
ملی در حضور رییس جمهور غنی، مجلس های 
نمایندگان و سنای این شورا در یک اعامیه ی 
پاسخ  رییس جمهور  درخواست  به  مشترک 
مثبت دادند. در این اعامیه آمده است که هر 
دو مجلس از نظام جمهوریت، دستاوردهای دو 
و  امنیتی  نیروهای  و  روند صلح  اخیر،  دهه ی 

دفاعی کشور قاطعانه حمایت می کنند.
گروه های  سایر  و  طالبان  از  اعامیه  در 
که  است  شده  خواسته  دولت  مخالف  مسلح 
خشونت ها را پایان داده و از بدنام سازی اسام 
دست بردارند. از این گروه ها همچنین خواسته 
ماشین  و  اقتصادی  ویران گری  که  است  شده 
را  راه انداخته اند،  تازگی  به  که  یتیم سازی 
متوقف کنند. طبق این اعامیه، قربانی اصلی 
خشونت ها مردم عادی و جامعه ی فقیر کشور 
است و گروه طالبان نباید بیش تر از این، تاریخ 

تمدن منطقه را ویران کند.
را  از کشور  دفاع  اعامیه اش،  در  ملی  شورای 
مقدس خوانده و به حمایت از نظام جمهوری، 
گسترده  حضور  بیان،  آزادی  اساسی،  قانون 
زنان در نظام و نهادهای انتخاباتی و نیز حقوق 
تأکید  نظام،  این  مزایای  عنوان  به  شهروندی 
که  است  کرده  تأکید  شورا  این  است.  کرده 
مردم  دو دهه ی  نمی دهد دستاوردهای  اجازه 

افغانستان نابود شود.
با این حال، شورای ملی گفته است که از هر 
دایمی  ثبات  و  صلح  موجب  که  تاشی  گونه 
در کشور شود، حمایت و سهم خود را در این 

زمینه به گونه ی درست ادا خواهد کرد. 
سازمان  از  مشترک،  اعامیه ی  از  بخشی  در 
ملل متحد، امریکا، کشورهای دخیل در مسأله 
افغانستان، سازمان های منطقه ای و بین المللی 
خواسته  اسامی  همکاری های  سازمان  نیز  و 
شده است تا مردم افغانستان را مانند دو دهه 
در  و  کرده  سیاسی  و  مادی  حمایت  گذشته 
پایدار همکاری  و  دایمی  به صلح  راه رسیدن 

همه جانبه کنند.

کنونی  مذاکرات  پیشبرد  روند  غنی  آقای 
گفته ی  به  خواند.  وارداتی  و  شتاب زده  را 
آغاز  جایی  از  افغانستان  کنونی  مشکل  او، 
صلح  بین المللی  و  افغانی  درس های  که  شد 
یک  صلح  به  رسیدن  برای  و  نشد  مراعات 
و  ملی  روند  جای  وارداتی  شتاب زده ی  روند 
واقع بینانه را گرفت. به باور غنی، این روند بر 
فرضیه های خام استوار بود و اساسش را فشار 
بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می ساخت. 
غنی گفت که این روند نه تنها منجر به صلح 
مشروعیت بخشی  برای  تاش هایی  بلکه  نشد، 

یکپارچگی ماست. امروز در معرض یک آزمون 
تمدن  با داشتن  ما  آیا  داریم.  قرار  کان ملی 
چندهزار ساله، در مقابل یک مشت اجیرشده 

از پا می افتیم؟«
نمایندگان و سناتوران  به  اشرف غنی خطاب 
گفت: »از شما می خواهم شانه بدهید تا باهم 
تأمین  را  روشن  آینده ی  یک  افغانستان  برای 
کنیم. هر نماینده ملت و هر سناتور با هزاران 
نفر ارتباط دارد. از شبکه ها و روابط تان برای 

انجام بسیج ملی استفاده کنید.«
رییس  رحمانی،  میررحمان  نشست،  این  در 
مجلس نمایندگان نیز گفت که هر دو مجلس 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  ملی  شورای 
باید  طالبان  او،  به گفته ی  می کنند.  حمایت 
باخت  بازی  یک  جنگ  ادامه ی  که  بدانند 
قوه ی  کنار  در  ملی  شورای  و  است  باخت   –
اجراییه ی دولت افغانستان ایستاد خواهد بود.

چرا فراخوان بسیج ملی؟
فوق العاده  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
آتش بس  نخستین  به  اشاره  با  ملی  شورای 
خورشیدی،   139۷ سال  در  عید  روزه ی  سه 
گفت که دولت افغانستان برای رسیدن به صلح 
پایدار متعهد است و در راستای تأمین آن تا 
قربانی های  و  برداشته  بزرگی  گام های  کنون 

زیادی داده است.
او گفت که با اعام آتش بس و تطبیق آن در 
روزهای عید، به طالبان و جامعه جهانی درس 
بزرگ داده است و نیاز است که برای رسیدن 
او  به آن توجه کند.  پایدار و عادالنه  به صلح 
نیاز  صلح  به  رسیدن  برای  که  کرد  استدالل 
تاریخی،  مردمی،  طبیعی،  بسترهای  درک  به 
افغانستان است که  و فرهنگی مردم  عقیدتی 
نشده  گرفته  نظر  در  کنونی  روند  پیشبرد  در 

است.

به یک گروه متجاوز و شریر و نیز تاش هایی 
برای مشروعیت زدایی از صف واحد جمهوریت 
به راه انداخته شد و ابهام و شک ایجاد کرد که 

وضعیت کنونی محصول آن است.
رییس جمهور غنی گفت که اولویت جمهوریت 
حامیانش  و  طالبان  نیت  در  اما  است،  صلح 
که  کسانی  »برای  گفت:  او  است.  نهفته  فتنه 
طالبان  که  می گویند  و  می کنند  سفیدنمایی 
هم  امروز  و  گفتم  هم  دیروز  کرده اند.  تغییر 
تکرار می کنم. بلی، طالبان تغییر کرده اند؛ در 
به  نسبت  و  شده اند  شدیدتر  خشونت  و  ظلم 
گذشته مزدورتر شده اند. همان گونه در دوران 
نصاب  از  را  جغرافیه  و  تاریخ  خود  حاکمیت 
معتقدتر  حذف  به  اکنون  بودند،  کرده  حذف 
وطن  این  جغرافیه  و  تاریخ  باالی  شده اند. 

هجوم آورده اند.« 
به گفته ی او، نتیجه گیری صف جمهوریت این 
صلح  به  اعتقادی  طالب  ضمیر  در  که  است 
عادالنه و پایدار وجود ندارد. مگر این که برای 
تغییر محاسبه ی گمراه کننده ی طالبان، میدان 

جنگ را تغییر دهند.

دفع فتنه 
نشست  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
که  کرد  تأکید  ملی  شورای  فوق العاده ی 
تخار،  تا  اسپین بولدک  از  طالبان  جنایات 
بدخشان و قندوز و از هرات و سیغان تا کنر 
و نورستان به همه معلوم است و این ننگ از 
دامن طالبان پاک نخواهد شد. به گفته ی آقای 
فراخ  سینه ی  آنکه  با  افغانستان  مردم  غنی، 
دارند، جنایات طالبان را به یاد خواهند داشت 
و دشمنی با مردم هزینه ی سنگین دارد. او از 
طالبان خواست که دشمنی  با مردم افغانستان 

را کنار بگذارند و راه دوستی را برگزینند. 
آقای غنی همچنین گفت که اجازه نمی دهد 
که سرنوشت افغانستان و مردمش از مدرسه ی 
به  من  »تعهد  مدیریت  شود:  پاکستان  ختک 
شما و ملت افغانستان این است که در مقابل 
میز  در  یا  نمی زنم.  زانو  ویرانگر  نیروی  هیچ 

در افغانستان نیروهای سنتی فرمانروا هستند. 
نیروهای سنتی مذهبی و طایفه  ای. گروه  ها و 
قبیله  ای  اندیشه  های  که  غیرمذهبی  ای  افراد 
نداشته باشند یا به قدرت نمی  رسند یا از طریق 
همسان  نمایی خود با نیروهای سنتی مذهبی-

قبیله  ای به قدرت می  رسند و در مقام قدرت 
باورهای خود دست می  کشند.  و  اندیشه    ها  از 
تصورش هم دشوار است که یک مقاِم فرمانروا 
در مجلسی شرکت کند و سخن بگوید و سخن 
خود را با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و تحیت 
و درود به بزرگان صدر اسام شروع نکند و در 
هر چند جمله یک بار بر باورهای اسامی خود 
این،  با  و شهروندان دیگر تأکید نکند. موازی 
اعام وفاداری به »عنعنات« وطنی و قبیله  ای 

نیز اصلی است تخلف  ناپذیر. 
به نظر  و  است  وضعیت  کان  صورت  این 
این الیه  ی  ما  اکثر تحلیل  گران ملک  می  رسد 
به  را  ما  اگر جامعه  ی  را می  شناسند.  وضعیت 
بیرونی  یک ماشین بزرگ تشبیه کنیم، رنگ 
همین  ماشین  این  کان  مهره  های  و  پیچ  و 
چیزهایی  اند که به شکل باورهای کان دینی 
به چشم  یا جلوه  های عمده  ی فرهنگ سنتی 
و  ُخردتر  مهره  های  ماشین  این  اما  می  آیند. 
پیچ  های پنهان  تر هم دارد که در الیه  های ریزتر 

آن پیِچ شش صد و هفمت

پارلمان  نماینده  ی  یک  مثا  که  وقت  هر 
منافع  تمام  می  گوید،  سخن  ملی  سطح  در 
دافعه  های  و  محلی و محدودیت  ها و جاذبه  ها 
خاستگاه روستایی خود را پنهان نگه می  دارد. 
ُخرد  شبکه  های  در  که  نمی  فهمیم  وقتی  ما 
مناسبات قدرت در روستا چه  بسیار مهم  اما 
را  خود  کشور  مجموعی  به  صورت  می  گذرد، 
این است که  این سخن  معنای  نمی  شناسیم. 
سیاسی  موضع گیری  های  و  تحلیل  ها  اکثر  در 
ما مهم  ترین شاخص  های فعال در شکل دادن 
گرفته  نادیده  پیوسته  ما  کشوری  مناسبات 
درباره  ی  که  وقتی  خاطر  همین  به  می  شوند. 
نیروهای  دست  به  ولسوالی  یک  سقوط 
چیز  همه  از  می  گوییم،  سخن  دولت  مخالف 
سخن می گوییم جز آنچه در شبکه    های خرد 
آن  دارد.  روستاها جریان  در  قدرت  مناسبات 
بخش ماجرا را غالبا نمی  فهمیم. مثا نمی  دانیم 
که در فان ولسوالی بزرگ خاندان الف برای 
اولین بار در چهل سال گذشته فرصت یافته تا 
بزرگ خاندان جیم را به دست طالبان مجازات 
کند. برای ما که این »پیِچ شش  صد و هفتم« 
قصه  ی سقوط  تمام  است،  ناشناخته  و  پنهان 
از  یک ولسوالی همان روایت کانی است که 
ناکارآمدی دولت ملی یا دخالت بیگانگان نقل 

می  شود.

آمارهای  طبق  افغانستان،  که  بپذیریم  اگر 
میلیون  پنج  و  سی  حدود  در  غیررسمی، 
روستاها  در  این جمعیت  اکثر  دارد،  جمعیت 

جامعه کار می  کنند و فورا به چشم نمی  آیند. 
من همین الیه  ی ریز و پنهان را در این نوشته 

»آن پیِچ شش  صد و هفتم« می  خوانم. 

زندگی می  کنند. حتا بخش بزرگی از آنانی که 
در شهرهای بزرگ )کابل و هرات و مزار شریف 
دوجایی  نیز  می  کنند  زندگی   )... و  قندهار  و 
هستند. یعنی مثا خانه  ای در پایتخت کشور 
روستایی  مناطق  از  یکی  در  جایی  و  دارند 
و  فرهنگ  و  محیط  با  پیوندشان  و  کشور 
مناسبات قدرت روستا زنده و قوی است. شما 
می  توانید سوال »اصا از کجا هستید؟« را در 
برابر بسیاری از پایتخت  نشینان بگذارید و بعد 
گوش  روستا  با  پیوندهای  شان  و  قصه  ها  به 

بدهید. 
آنچه در مناسبات محلی و خرِد قدرت  حال، 
در روستاها جریان دارد معموال از تحلیل  های 
ما بیرون می  افتند. به عنوان مثال، ما هر وقت 
می  کنیم  نگاه  کشور  پارلمان  ترکیب  به  که 
و  است  قندهار  نماینده  ی  فانی  می  گوییم 
نماینده  ی  فانی  و  جوزجان  نماینده  ی  فانی 
اصل  اما  می  کنیم.  توقف  جا  در همین  غزنی. 
داستان از آنجا شروع می  شود که با آن نماینده 
آنجا  از  او  که  روستایی  ای  به محیط  برگردیم 
آمده است و ببینیم که جایگاه او در شبکه  ی 
ُخرد  طایفه  ای  مناسبات  و  محلی  قدرت 
داده  های  به  کار  این  برای  چیست.  روستایی 
معتبری نیاز داریم که مبتنی بر پژوهش  های 
این که  برای  چرا؟  باشند.  روشمند  میدانی 

سخیداد هاتف



مخفی گاه بن الدن در 
ایبت آباد از یک مدرسه 

نظامی پاکستانی 
که همتای آکادمی 

نظامی وست پوینت 
ایاالت متحده دانسته 

می شود، فاصله 
چندانی نداشت. به 
همین دلیل و دالیل 

متعدد دیگر، بسیاری 
از ناظران معتقدند 

که بن الدن حتما 
از حمایت مقامات 
یا افسران ارتش 

پاکستان برخوردار 
بوده.
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در هفته های اول سال 2011 اسامه بن الدن 
همسران،  خودش،  سال  پنج  او  بود.  نگران 
در  حویلی ای  در  را  نواسه هایش  و  فرزندان 
حاال  اما  بود  کرده  مخفی  پاکستان  ایبت آباد 
ریخته شده ی  دقت  به  طرح  می رسید  به نظر 
بن  محافظان  می پاشد.  هم  از  مخفی  شدنش 
با رگ و  القاعده  برادر عضو  از قدیم دو  الدن 
بودند.  حوالی  همان  در  خانوادگی  ریشه ی 
انجام  را  الدن  بن  کارهای  تمام  برادر  دو 
می دادند، از خرید در بازارهای محلی تا انتقال 
تذکاریه های طوالنی او به سایر رهبران القاعده.

که  از خطراتی  فرار  از  بن الدن  محافظان  اما 
تعقیب ترین مرد  به تحت  محافظت و خدمت 
بودند.  آورد خسته شده  همراه  با خود  جهان 
اعتراف  خود  همسران  از  یکی  برای  الدن  بن 
کرده بود که برادران »خسته شده اند« و قصد 
ترک دارند. اوضاع به حدی خراب شد که بن 
هردو  به  رسمی  نامه ای  جنوری  در 1۵  الدن 
همه  که  واقعیت  این  به رغم  ــ  نوشت  برادر 
نمود که  اذعان  و  ــ  زندگی می کردند  یک جا 
از دستش عصبانی  درک می کند آن ها چقدر 
تقاضا کرد  برادر  از دو  نامه  او در آن  هستند. 
که تا پیداشدن محافظ و مخفی گاه جدید به 
او مهلت بدهند )حویلی به نام یکی از برادران 
ثبت است(. بن الدن کتبا با دو برادر توافق کرد 

که تا اواسط جوالی از یکدیگر جدا شوند.
با این حال بن الدن هرگز مخفی گاه جدید پیدا 
نکرد. او به همراه پسرش خالد، دو محافظش 
نیروهای  حمله  در  آن ها  از  یکی  همسران  و 
 2011 می   2 در  وی  مخفی گاه  به  امریکایی 
از  را  جهان  نه تنها  عملیات  این  شدند.  کشته 
کرد،  خاص  تروریستی  متفکر  مغز  یک  شر 
فایل  هزار   4۷0 حدود  آن  نتیجه  ی  در  بلکه 
پنج  دیسک،  هارد   10 روی  که  کامپیوتری 
و  درایو  فلش  یواس بی  و حدود صد  کامپیوتر 

دیسک ذخیره شده بود به دست آمد.
برای شناختن مردی که حمات 11 سپتامبر 
به نیویورک و واشنگتن را کارگردانی و مسیر 
سیاست خارجی دو دهه بعد امریکا را تعیین 
کرد، منبعی بهتر از این اسناد که شامل هزاران 
تذکاریه های  و  محرمانه  نامه های  از  صفحه 
از  اسناد  این  ندارد.  وجود  است،  وی  سری 
کامل  به صورت  سو  این  به  سال 201۷  پایان 
در وب سایت اداره اداره کننده اطاعات ملی در 

دسترس قرار دارد.
دست نگاشته  دفترچه ای  اسناد  این  میان  در 
وقایع  آن  در  که  است  الدن  بن  دختر  دو  از 
شده  ثبت  الدن  بن  زندگی  هفته های  آخرین 
دفتر  این  متن  خوانش  و  رمزگشایی  است. 
خیلی  قبا  بنابراین  و  است  دشوار  روزانه 
مورد توجه روزنامه نگاران و پژوهش گران قرار 
نگرفته بود. اما این دفترچه همراه با سایر اسناد 
به دست آمده از ایبت آباد به حل معماهای مهم 

در مورد بن الدن و القاعده کمک می کند.

بهار عربی، گیجی و سردرگمی
اوایل سال 2011 و چند هفته قبل از حمله ی 
منطقه  در  حویلی  به  امریکایی  نیروهای 
ایبت آباد، بن الدن که اواسط دهه ششم عمر 
خود به سر می برد بی قرار بود. به نظر می رسید 
تاریخ او را نادیده می گیرد. بهار عربی خاورمیانه 
را فرا می گرفت. وقایع مرتبط با آن به باور بن 
قرن  چند  خاورمیانه ی  وقایع  مهم ترین  الدن 
این وجود صدها هزار معترض  با  بودند.  پسین 
که جان خود را برای اعتراض در مصر و لیبیا به 
خطر انداختند، نه پرچم القاعده را حمل کردند 
خشونت آمیز  جهاد  برای  القاعده  صدای  نه  و 
خواهان  ساده  خیلی  آن ها  گفتند.  لبیک  را 
حقوق اولیه خود به عنوان بشر بودند. بن الدن 

نمی دانست چگونه واکنش نشان دهد.
ام حمزه، همسر بزرگ بن الدن، در همان زمان 
شده  ملحق  الدن  بن  به  و  آمده  پاکستان  به 
را همتای فکری خود  ام حمزه  بود. بن الدن 
می دانست. او هشت سال از بن الدن بزرگ تر 
از  و  داشت  کودک  روان شناسی  دکترای  بود، 
حمزه  ام  بود.  برخوردار  عمیق  قرآنی  دانش 
ایران  به  سپتامبر   11 حمات  از  بعد  اندکی 
خانگی  حبس  در  را  دهه  یک  و  بود  گریخته 
ام  که  بود  معتقد  بن الدن  بود. حاال  گذرانده 
حمزه می تواند به وی در حل یک مشکل کمک 
کند. مشکل این بود که پشت انقاب های بهار 
عربی عمدتا لیبرال ها قرار داشتند. آیا بن الدن 
با وجود این واقعیت می توانست خودش را به 

عنوان رهبر جنبش بهار عربی ارائه کند؟
بن  کشته شدنش،  به  منتهی  هفته های  در 

آخرین روزهای اسامه بن الدن 
چگونه گذشت؟

رهبران  و  الدن  بن  خانواده  اعضای  از  برخی 
ایرانی  سربازان  می شدند.  نگهداری  القاعده 
بن  گروه  اعضای  جمله  از  بازداشت شدگان 
الدن را لت وکوب می کنند. در همان زمان بن 
الدن به دستیار ارشد خود می نویسد: »نباید به 

ایرانیان اعتماد کرد.«

رهبِر بی خبر از شکست استراتژیک 
سازمان

افغانستان  به  متحده  ایاالت  حمله  از  پس 
سرویس های  و  خبری  رسانه های  از  بسیاری 
در  الدن  بن  که  می کردند  تصور  اطاعاتی 
ارتباطاتش  و  می کند  زندگی  دورافتاده  غاری 
از  را  القاعده  شاخه های  که  فرماندهانی  با 
طرف وی اداره می کنند، قطع است. اما اسناد 
ایبت آباد نشان می دهد که رهبر القاعده حتا در 
آخرین هفته های عمر خود سازمان القاعده را 

خودش اداره می کرد.
پرسنل  مهم  تصمیم گیری های  در  الدن  بن 
القاعده عمیقا دخیل بود و به پیروان خود در 
استراتژیک می داد.  آفریقا مشوره  و  خاورمیانه 
در سال 2010، القاعده در شبه جزیره عربستان 
یک روحانی امریکایی-یمنی به نام انور العولقی 
را به عنوان رهبر احتمالی جدید خود معرفی 
کرد.  رد  را  تصمیم  این  الدن  بن  اما  کرد، 
تأسیس »دولت  ایده  یمن  در  القاعده  رهبران 
اسامی« در یمن را مطرح کردند. بن الدن در 
تذکاریه ای بدون تاریخ به آن ها گفت که زمان 
این کار هنوز فرا نرسیده است. رهبران القاعده 
بن  پذیرفتند.  را  الدن  بن  خواسته  یمن  در 
الدن در نامه ای که در ۷ آگست 2010 نوشته 
سومالی  در  الشباب  تروریستی  گروه  از  شده، 
به عنوان  را  به طور علنی خود  می خواهد که 
گروه  این  و  نکند،  معرفی  القاعده  از  شاخه ای 

نیز به این دستور عمل می کند.
با همه ی این مدیریت ذره بینی، اسناد ایبت آباد 
بن الدن را به عنوان رهبری به تصویر می کشد 
یعنی  شاهکارش،  که  ندارد  اطاعی  هیچ  که 
واکنش  سپتامبر،   11 تروریستی  حمات 
یک  مرتکب  الدن  بن  داشته.  چشم گیری 
اشتباه رایج شد. آن این بود که به پروپاگاندای 
که  بود  کرده  باور  او  بود.  کرده  باور  خودش 
ایاالت متحده »ببر کاغذی« است که پس از 
حمات 11 سپتامبر خاورمیانه را ترک می کند 
و در پی آن رژیم های موردحمایت واشنگتن، 
سقوط  وار  دومینو  سعودی،  عربستان  مانند 

خواهند کرد.
اما پس از 11 سپتامبر ایاالت متحده در هفت 
لیبیا،  عراق،  افغانستان،  ــ  مسلمان  کشور 
علیه  ــ  یمن  و  سوریه  سومالیا،  پاکستان، 
عملیات های  جهادی  تروریستی  گروه های 
نظامی به راه انداخت. هرچند این پیکارها قطعا 
پرهزینه بوده ــ تا امروز حدود شش تریلیون 
دالر هزینه مالی و بیش از ۷ هزار کشته نظامی 
امریکایی و صدها هزار کشته غیرنظامی داشته 
است ــ اما به هیچ وجه »عقب نشینی« ای  که 
از  انتظارش را داشت، نبوده اند. پس  بن الدن 
امریکایی  پایگاه های  درحالی که  سپتامبر،   11
در منطقه گسترش یافت، القاعده ــ که معادل 
عربی »پایگاه« است ــ بهترین پایگاه خود را 

در افغانستان از دست داد.
دو دهه از 11 سپتامبر گذشته و سرانجام حاال 
ایاالت متحده از افغانستان و تا حدی از عراق 
کشورهایی  عراق  و  افغانستان  می شود.  خارج 
هستند که بن الدن هرگز حضور امریکا را در 
آن ها تصور نکرده بود. برعاوه، ایاالت متحده 
مانند  کشورهایی  در  را  بزرگی  پایگاه های 
عربی  متحده  امارات  و  قطر  کویت،  بحرین، 
ایجاد و حفظ کرده است. حمات 11 سپتامبر 
پایان  خاورمیانه  در  متحده  ایاالت  حضور  به 
نداد. بلکه برعکس، به گسترش و تقویت این 

حضور منجر شد.
است  افرادی  معدود  جمله  از  الدن  بن  اسامه 
داد،  تغییر  را  تاریخ  مسیر  گفت  می توان  که 
الدن  بن  که  نبوده  چیزی  تغییر  نتیجه  اما 
نزدیک شدن  با   ،2011 سال  در  می خواست. 
دهمین سالگرد حمات یازدهم سپتامبر، هدف 
تروریستی  حمله  یک  انجام  الدن  بن  اصلی 
اما  بود.  متحده  ایاالت  علیه  دیگر  تماشایی 

کشته شد. درحالی که می دانست ناکام مانده.

برگن  آقای  جدید  کتاب  از  بخشی  مقاله  این 
تحت عنوان »ظهور و سقوط اسامه بن الدن« 
است که در 3 آگوست منتشر خواهد شد. آقای 
استاد  امریکا«،  »نیو  اندیش کده  معاون  برگن 
دانشگاه ایالتی آریزونا و تحلیل گر امنیت ملی 

سی ان ان است.

»امریکایی های منفور« ــ به نحوی عذرخواهی 
از  کند. بن الدن به خوبی می دانست که بعد 
11 سپتامبر 2001 گروه های متحد القاعده ــ 
برای مثال القاعده در عراق، الشباب در سومالیا 
غیرنظامی  هزاران  ــ  پاکستان  در  طالبان  و 
مسلمان را کشته بودند و این رفتارها این تصور 
را که القاعده به نمایندگی از همه ی مسلمانان، 
یک جنگ مقدس را پیش می برد، از بین برده 

بود.
جایگاه  بازگرداندن  دنبال  به  الدن  بن  حاال 
سازمانی  عنوان  به  اسام  جهان  در  القاعده 

خودسرانه  که  بود 
مسلمان  غیرنظامیان 
یکی  به  او  نمی کشد.  را 
خود  ارشد  دستیاران  از 
دارد  قصد  که  نوشت 
بیانیه ای صادر کند و در 
آن در مورد »شروع یک 
مرحله جدید برای اصاح 
اشتباهات ما« بحث کند. 
در ذهن  القاعده«  »برند 
بن الدن به حدی خراب 
حتی  او  که  بود  شده 
این  نام  درنظرداشت 
بن  دهد.  تغییر  را  گروه 
الدن به دنبال القاعده ای 
مهربان تر و مایم تر بود.

اما هدف بن الدن از این 
تغییر، توقف  برنامه ریزی 
حمات  انجام  برای 
علیه  بیشتر  تروریستی 
ایاالت  به  متعلق  اهداف 
با  واقع  در  نبود.  متحده 
دهمین  نزدیک شدن 
یازدهم  حمات  سالگرد 
الدن  بن  سپتامبر، 
یک  با  تا  بود  مشتاق 
دیگر  تماشایی  حمله 

دستیاران  به  او  دارد.  نگه  یادگار  را  روز  این 
خود گفت که »به دنبال عملیات مؤثری است 
بیشتر  سپتامبر   11 از  تأثیرش  انشااهلل  که 
اوباما،  باراک  او توضیح داد که کشتن  باشد.« 
اصلی   اولویت  از  امریکا  وقت  رییس جمهور 
است اما جنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت 
نیروهای امریکایی در افغانستان، را نیز در نظر 

الدن تقریبا هر روز جلسات خانوادگی برگزار 
می کرد تا در مورد واکنشش به بهار عربی بحث 
با ام حمزه و  و تبادل نظر کنند. این بحث ها 
صورت  الدن  بن  دوم  بزرگ  همسر  سیحام، 
دارای  و  روشن فکر  شاعر،  سیحام  می گرفت. 
مدرک دکترای دستور زبان و ادبیات قرآنی بود 
و اغلب نوشته های بن الدن را ویرایش می کرد. 
سیحام و ام حمزه مشاوران فکری جدایی ناپذیر 

بن الدن بودند.
را  خانوادگی  جلسات  الدن  بن  دختر  دو 
نشان  که  یادداشت هایی  می کردند؛  یادداشت 
می دهد بن الدن، همسران بزرگش و فرزندان 
بزرگ سالش از فقدان ایده ها و پیروان القاعده 
این  برپایه  بودند.  گیج  مدیترانه  قیام های  در 
بن  از  خانواده  عضو  یک  روزی  یادداشت، 
نامی  هیچ  القاعده  از  »چرا  می پرسد:  الدن 
و  خاصه  طور  به  الدن  بن  نمی شود؟«  برده 
کمی با لحن دفاعی پاسخ می دهد: »برخی از 

تحلیل گران از القاعده نام می برند.«
نزد خانواده خود شکایت داشت که  بن الدن 
و  کرد  منتشر  را  بیانیه ای   2004 سال  در  او 
را  عرب  که»حاکمان  خواست  خود  پیروان  از 
نادیده  می بیند  حاال  ]اما[  کنند«  بازخواست 
»امکان  می گوید:  حمزه  ام  شده.  گرفته 
بهار  قیام های  دالیل  از  یکی  شما  بیانیه  دارد 
نبود.  اینطور  که  می دانیم  اما  باشد؟«  عربی 
مبهم  طور  »به  الدن  بن  خانواده  اعضای  حتا 
روزی  بودند.  آگاه  واقعیت  این  از  و سربسته« 
عمدتا  انقا ب  های  به  اشاره  با  آن ها  از  یکی 
مسالمت آمیز بهار عربی می پرسد: »آیا این که 
تأثیر  افتاد  اتفاق  جهاد  بدون  چیزی  چنینی 

منفی خواهد داشت؟«
بن الدن در 10 مارچ 2011 از دو زن بزرگ 
خود و دو دختر بزرگ سال خود می خواهد نظر 
خود را بیان کنند: »من می خواهم نظر شما را 
مشاهده  ظهر  از  بعد  اخبار  در  آنچه  مورد  در 
کردید بدانم.« آن ها توصیه می کنند که او باید 
یک سخنرانی طوالنی برای انتشار آماده کند. 
خانواده اش معتقد بودند که سخنان بن الدن 

می تواند مسیر بهار عربی را تغییر دهد.

معذرت خواهی از مسلمانان
خود،  عمومی  پیام رسانی  از  بخشی  عنوان  به 
از  نظرداشت  در  جدی  طور  به  الدن  بن 
نه  ــ  از مسلمانان  و متحدانش  القاعده  طرف 

دارد. بن الدن به تیم خود گفت که خودشان 
به  اوباما،  معاون  بایدن،  جو  علیه  توطئه  با  را 
جو  الدن،  بن  نظر  از  چون  نیندازند  زحمت 
ایاالت  ریاست جمهوری  کرسی  برای  بایدن 

متحده »کاما غیرآماده« بود.

دوستان و دشمنان: پاکستان، طالبان، 
ایران

مخفی گاه بن الدن در ایبت آباد از یک مدرسه 
نظامی  آکادمی  همتای  که  پاکستانی  نظامی 
می شود،  دانسته  متحده  ایاالت  پوینت  وست 
فاصله چندانی نداشت. به همین دلیل و دالیل 
متعدد دیگر، بسیاری از ناظران معتقدند که بن 
الدن حتما از حمایت مقامات یا افسران ارتش 

پاکستان برخوردار بوده.
مدرک  و  سند  صفحه  هزاران  وجود،  این  با 
حاوی  الدن  بن  مخفی گاه  از  به دست آمده 
که  کند  تأیید  را  ایده  این  که  نیست  چیزی 
محافظت  پاکستانی  مقامات  توسط  الدن  بن 
اسناد  این  بود.  ارتباط  در  آن ها  با  یا  می شد 
درست برعکس این ایده را نشان می دهد: در 
این اسناد ارتش پاکستان »مرتدین« توصیف 
شده و از »فشار شدید پاکستان« بر بن الدن 
شکایت شده است. این اسناد همچنین شامل 
به  متعلق  اهداف  علیه  حمله  برای  طرح هایی 

ارتش پاکستان است.
تابستان سال 2010  القاعده در  البته رهبران 
در رابطه به مذاکره با حکومت پاکستان رایزنی 
کردند. نمایندگان القاعده ی  بن الدن با رهبران 
طالبان پاکستانی ــ که با سرویس استخباراتی 
کرده  حفظ  را  خود  ارتباط  پاکستان  ارتش 
بودند ــ تماس برقرار کردند تا ببینند که آیا 
سر  بر  پاکستان  حکومت  با  می تواند  القاعده 
آتش بس مذاکره کند یا خیر. اما این مذاکرات 

بدون آتش بس پایان یافت.
طالبان  با  آن زمان  در  القاعده  دیگر،  سوی  از 
نزدیکی  روابط  گذشته  همچون  افغانستان  در 
می کنند  ادعا  طالبان  تطهیرکنندگان  داشت. 
که این گروه سال ها پیش با القاعده قطع رابطه 
ازسرگیری  برای  موضع گیری  این  اما  کرده، 
و  بود  ایاالت متحده  با  مذاکرات صلح طالبان 
واقعیت ندارد )ایاالت متحده از طالبان خواسته 
بود که در ازای خروج کامل نیروهای امریکایی 
از افغانستان القاعده را رد و قطع رابطه کنند(.

و  القاعده  که  می دهد  نشان  ایبت آباد  اسناد 
را  خود  روابط  نداشتند  قصد  هیچ گاه  طالبان 
القاعده روابط دوستانه ای  قطع کنند. در واقع 
با طالبان برقرار کرده و با این گروه در تأمین 
همکاری  نظامی   عملیات های  اجرای  و  مالی 
می کرد. براساس این اسناد، افراد بن الدن یک 
می ربایند  پاکستان  در  را  افغانستان  دیپلمات 
پنج  ازای  در  را  وی  سال 2010  در  و سپس 
میلیون دالر آزاد می کنند. براساس این اسناد، 
القاعده »مبلغ بزرگی« از 
شاخه ای  به  را  پول  این 
به  موسوم  طالبان  از 
می دهد.  حقانی  شبکه 
سراج الدین حقانی، یکی 
شبکه  این  رهبران  از 
دو  شماره  رهبر  اکنون 

طالبان است.
اسناد ایبت آباد همچنین 
تیره ی  روابط  درک  به 
القاعده با حکومت ایران 
برخی  می کند.  کمک 
و  القاعده  رهبران  از 
اعضای خانواده بن الدن 
پس  حمزه،  ام  جمله  از 
به مدت  از 11 سپتامبر 
در  ایران  در  دهه  یک 
به سر  خانگی  حبس 
اسناد  این  می بردند. 
که  است  شواهدی  فاقد 
و  القاعده  دهد  نشان 
برای  آن زمان  تا  ایران 
همکاری  حمله ای  کدام 
عوض،  در  باشند.  کرده 
از  حاکی  اسناد  این 
بن  شدید  بی اعتمادی 
الدن به رژیم ایران است 
و در آن برخی اتفاقاتی که این بی اعتمادی را 

تشدید کرده بوده نیز ثبت شده است.
از  یکی  که  یادداشتی  براساس  مثال،  برای 
اعضای القاعده به بن الدن فرستاده، نیروهای 
 ۵ در  ماسک  و  سیاه  لباس  با  ایرانی  ویژه 
القاعده  اعضای  بازداشت گاه  به   2010 مارچ 
بازداشت گاه  این  در  می کنند.  حمله  ایران  در 

پیتر برگن، وال استریت جورنال
مترجم: جلیل پژواک



سخن این نیست که آیا ما حق 
داریم که تسلیم زور و بی عدالتی 
شویم و یا به خشم و خشونت 
روی آوریم، بلکه جان سخن 
این است که چگونه می توانیم 
این ترس و خشم را برای تغییر 
وضعیت موجود، به مؤثرترین 
شکل ممکن به کار ببریم.
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اشاره: پروفیسور مایکل ان.ناگلر استاد مطالعات 
ادبیات تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا و برکلی 
سرشناس  مدرسان  و  مدافعان  جمله  از  و 
است.  خشونت  از  عاری  مقاومت  نظریه ی 
منتشر  اثر  چندین  موضوع  این  در  ایشان  از 
است  رساله ای  آن ها  جمله  از  که  است  شده 
تحت عنوان »رهنمودی برای مقاومت عاری از 
خشونت؛ اقدام عملی«. این رساله شش بخش 
موضوعات  از  موضوع  یک  بخش  هر  و  دارد 
مهم نظریه ی مقاومت عاری از خشونت را به 
زبان ساده توضیح داده است و هدف نویسنده 
معطوف به آموزش این نظریه است تا کاربران 
بتوانند در مبارزه و مذاکرات شان از آن استفاده 
کنند و حتا از این آموزش ها در مذاکرات صلح 
هدف  کرد.  استفاده  به خوبی  می توان  نیز 
این جانب از ترجمه این رساله طرح این مسأله 
بهره گیری  با  می توانیم  چه اندازه  تا  که  است 
از  عاری  مقاومت  نظریه  از  اخاقی  و  معنوی 
برتری  نخست  آن،  تکنیک های  و  خشونت 
میز  در  را  جمهوری خواهی  مدافعان  اخاقی 
مذاکره با طالبان با قدرت و قوت نشان دهیم 
و با بهره گیری از قدرت و انرژی مقاومت عاری 
از خشونت اقناع آنان را برای قبول یک صلح 
عادالنه به دست آوریم و در قدم دوم گروه های 
ذینفع اجتماعی و فعاالن حقوق و آزادی های 
اساسی چگونه می توانند با الهام از این نظریه، 
جنبش اجتماعی فعالی را برای دفاع از عدالت، 
آزادی و برابری به وجود آورند و طالبان را برای 
قبول این ارزش ها تحت فشار قرار دهند. و در 
واقع حکومت مبتنی بر زور و غلبه را برای آنان 

به موضوعی دست نیافتنی تبدیل کنند.
*****

برجای  دوگانه  میراث  خود  از  بیستم  قرن 
و  ستم   دوره  یک سو  از  است.  گذاشته 
خشونت های فراوان بوده است از سوی دیگر، 
ما  فراوان،  ستم های  همان  به دلیل  شاید 
و  قدرت  از  جدید  نوعی  ظهور  و  بروز  شاهد 
کهن سال  قدرت  یک  از  جدید  کاربردهای  یا 
را  بشریت  می تواند  که  هستیم  قدیمی  و 
طی  در  شود.  رهنمون  بهتر  آینده ی  یک  به 
قدرت  گاندی،  مهاتما  زمانی که  از  سال ها 
نهفته در »مقاومت عاری از خشونت« را برای 
آزادی هند از حکومت استعماری مطرح کرد 
آزادساختن  برای  آن را  کینگ  لوتر  مارتین  و 
امریکا  در  و ستم،  از ظلم  رنگین پوست  مردم 
و  اطراف  در  بی شمار  مردمانی  گرفت،  به کار 
اکناف عالم - از مانیل تا مسکو، از کیپ تاون تا 
قاهره و در جهان نگری جنبش های اشغال - با 
مقاومت  در  نهفته  قدرت  از  گونه ای  استعمال 
عاری از خشونت، در تضعیف مناسبات مبتنی 
از  متفاوت،  درجاتی  به  ستم،  و  بهره کشی  بر 

موفقیت دست یافته اند.
به کاربستن مقاومت عاری از خشونت، مبتنی 
است بر برخی ]واقعیت های[ بنیادین در باب 
حقیقت انسان، در باب این که ما به عنوان فرد 
باشیم.  به عنوان مردم چگونه می خواهیم  یا  و 
»مقاومت  می گوید:  سرراست  و  ساده  گاندی 
دکتر  است.«  انواع  قانون  خشونت  از  عاری 
واندانا شیوا، رهبر مشهور مقاومت روستایی در 
گفته  خود  اخیر  خطابه های  از  یکی  در  هند، 
خشونت  از  عاری  مقاومت  ما  اگر  که  است 
دچار  درون  از  ما  انسانیت  نکنیم،  انتخاب  را 
می شود.  چندپارگی  و  ازهم گسیختگی 
صابر  آرام جمال  عراقی،  کرد  فعال  همچنین 
مقاومت  است  ممکن  هرچند  که  است  گفته 
قربانی  نیازمند  و  سخت تر  خشونت  از  عاری 
مقاومت  در  که  باشد  آن چیزی  از  بزرگتر 

درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )1(

قدرت کنار بزند و به رنج طوالنی ملت تحت 
حکومت نظامی پایان دهد، لیکن، می بایست، 
تا  می شدند  چیره  ترس شان  بر  آنان  نخست 
وضعیت  از  را  نارضایتی شان  می توانستند، 
موجود به قدرت خاق برای عمل تبدیل کنند.
بدون شک ما ناگزیر خواهیم بود که این جدال 
را  خویش  طبیعی  احساسات  علیه  شخصی 
بارها تحمل کنیم، اما این تحمل ها سرانجام به 
عادت تبدیل می شود. و در صورتی که بتوانیم 
انرژی  به صورت  را  خود  خشم  یا  و  احساس 
خاق اظهار کنیم، از یک قدرتی خاق از عدم 
می توانیم  ما  بود.  خواهیم  برخوردار  خشونت، 
از نظر عاطفی مقهور ترس نشویم و همچنین 
در خشم خود فرو نرفته و مهاجم نشویم، بلکه 
حسب  بر  کنیم.  مقاومت  محبت،  و  عشق  با 
اراده و عزم جدی خود برای رسیدن به هدف، 
از شکست  نه  به پیروزی می اندیشیم و  نه  ما 
ممکن  اگر  که  است  این  ما  می ترسیم؛ هدف 
می شود،  ما  با  که  مخالفت هایی  این  با  باشد، 

رشد کنیم.

کاربردهای مقاومت عاری از خشونت
شخص  یک  که  انرژی ای  ما  همه ی 
در  بارها  باشد،  می داشته  غیرخشونت گر 
این که  بدون  بی شمار،  متقابل  کنش های 
تحت این عنوان از آن یاد کرده باشیم، به کار 
یافتن  اما ما معموال در جست وجوی  برده ایم. 
موردی از کاربرد مقاومت عاری از خشونت در 
زندگی خود هستیم که در آن به صورت قاطع 
از کسی انتقاد کرده  باشیم و معموال می گوییم 
را هم  کار  این  که  »خوب من حدس می زنم 
از  را  خود  ناراحتی  ما  داده ام.«  انجام  گاهی 
دارد  صف،  در  ما  روی  پیش  شخص  این که 
زمان زیاد را از ما می گیرد، فرو می بلعیم. یک 
دوست من، به منظور این که سطح مثال خود 
را ارتقا داده باشم، با کسی که می تواند قصد 
می دهد  دست  باشد،  داشته  را  موتر  سرقت 
نیاز  آیا  می پرسد  جوان  وحشت زده  مرد  از  و 
خویش  راه  به  را  او  و  دارد  پول  مقداری  به 

می فرستد.
مقاومت عاری از خشونت، به عنوان یک انرژی 
جاذبه  مانند  کاما  زمان ها  همه  در  بنیادین، 
کار می دهد. ما معموال اصطاح مقاومت عاری 
خشونت را فقط در جایی به کار می بریم که 
مردم  میان  مخصوصا  منازعه  از  خاص  نوعی 
عدم  واقع  در  لیکن  شود،  شدید  حکومت  و 
خشونت در موارد گوناگون بدون این که توجه 
می تواند  و  می کند  کار  دارد  باشیم،  داشته 
تا  گرفته  ملی  انقاب های  از  موقعیت،  هر  در 
شود.  برده  کار  به  فردی،  متقابل  کنش های 
از این رو، هرچند مثال های من در این کتاب 
آن  در  که  است  مواردی  بر  متمرکز  عمدتا 
حکومت  علیه  قوی  اعتراضی  جنبش  نوعی 
وجود دارد، لیکن همه ی ما می توانیم از فهم 
دینامیک های این نیرو بهره مند شویم. هرکسی 
که با یکی از صورت های گوناگون خشونت در 
خواه  خشونت  )این  می شود  مواجه  ما  جهان 
تعبیه شده  نابرابری  یک  یا  و  باشد  عریان  زور 
کرامت  از  ناشی  احساسات  و  سیستم(  در 
انسانی که آن خشونت در وی به وجود می آورد 
خشونت پرهیز  )موقف(  ایستار  یک  می تواند 
اتخاذ کند و آن را در مورد تمامی موجودات 
زنده به کار گیرد. امید من این است که این 
با منابع مختلفی که در ضمیمه  کتاب همراه 
آن فهرست شده اند، بتواند فعاالن و مبارزان را 
به فهم اصول عمده که زیربنای دینامیک عمل 
کمک  می دهند،  تشکیل  را  غیرخشونت آمیز 
به کارانداختن  از  با مقداری  اما هر کس  کند، 
تخیل خویش می تواند این اصول را در زندگی 
روزمره خود به کار گیرد. این اصول می تواند 

شیوه زیست ما شود.
از  عاری  مقاومت  سوی  به  این گونه  چرخشی 
از  ما  که  می طلبد  نخست  قدم  در  خشونت، 
تصور کنونی خود از خویش به عنوان موجودات 
مجزا و ازهم گیسخته فیزیکی و در حال رقابت 
تصور   . برداریم  بقا، دست  تنازع  در  گرفتار  و 
بین المللی  روابط  در  را  راه سوم  ما  اگر  کنید 
رقت باری  وضعیت های  در  مثال،  برای  خود، 
جامعه  این که  به جای  سوریه،  و  رواندا  چون 
بین المللی تنها به این فکر می کردند که یگانه 
کند  بمباران  را  یا کسی  که  است  این  گزینه 
)فرار(،  ندهد  انجام  کاری  هیچ  یا  و  )جنگ( 
از  طوالنی  فهرست  می کردیم،  جست وجو 
گزینه های بسیار متفاوت به روی ما باز می شد. 
حقوق  منور،  دولت های  فعاالن  اگر  البته 
و  بشردوستانه  خدمات  نهادهای  بین الملل، 
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ممکن است، آن گونه که گاندی می گوید، در 
طبیعت ما تعبیه شده باشد، لیکن در زندگی 
و نهادهای ما تا زمانی که درک خوب و دقیق 
از آن حاصل نشود، ظهور و بروز پیدا نمی کند. 
از  عاری  مقاومت  از  رخدادهایی  و  حاالت 
آن  استعمال  لیکن  می نمایند،  رخ  خشونت، 
استعمال  به صورت مصون و مؤثر - مخصوصا 
و  معرفت  مستلزم  پایدار-  تغییر  برای  آن 

برنامه ریزی است.

جنگ، فرار و راه سوم
مصادیق مقاومت عاری از خشونت، اندک شمار 
به نظر می رسد، حتا موارد نادر از مقاومت عاری 
از خشونت و توانایی بالقوه بر مقاومت عاری از 
خشونت - و حتا امکان محض آن – به صورت 
گرفته  نادیده  سیاست گذاران،  توسط  فزاینده 
شخص  به  ضررزدن  یا  و  خشونت،  می شود. 
شایع  آن چنان  دیگری،  بنیادین  کرامت  یا  و 
است که فراگیر به نظر می رسد، مخصوصا اگر 
خشونت ساختاری )استثمار و سلطه ی نهفته 
لیکن  بگیریم.  درنظر  نیز  را(  سیستم  یک  در 
عدم  قلت  و  خشونت  ظاهری  فراگیربودن 
خشونت بیش از آن که ریشه در واقعیت جهان 
آن گونه که در واقع هست، داشته باشد، ریشه 
مثال،  برای  دارد.  جهان  از  ما  فهم  نحوه  در 
برداشت علمی از جهان تا قرن بیستم تصویری 
مبتنی بر اصالت ماده، جدایی و تفکیک اشیا 
فرایند طبیعی  در  رقابت  و وجود  از یک دیگر 
]تنازع[ به دست می داد. این فهم از جهان منجر 
به ارائه این تصویر شده است که »طبیعت با 
در  تنها  دیده شود.«  و چنگال خونین  دندان 
این اواخراست که علم حامل یک تغییر قابل 
توجه به سوی یک تصویر متعادل تر، نه فقط از 
طبیعت انسان بلکه از طبیعت و فرایند تحول، 
برای  انکشاف،  این  است.  بوده  کل  به صورت 
عدم خشونت واجد اهمیت و معنای بس بزرگ 

بوده است، اما هنوز راه خود را در جهان نگری 
مسلط باز نکرده است.

مصادیق  از  زیاد  ما  این که  بر  دیگر  دلیلی 
یا  نداریم،  آگاهی  خشونت  از  عاری  مقاومت 
غیرمؤثر پنداشته می شود و یا این که در مصر 
و سوریه عاقبت مأیوس کننده داشته است، این 
است که فرهنگ مدرن، به خوبی ما را آماده ی 

»حداقل  اما  می پردازد،  انسان  خشونت آمیز 
از دست  آن  در جریان  را  انسانیت خود  شما 

نمی دهید.«
ما می توانیم روند مبتنی برعدم خشونت را، با 
میزان وحشتناک سرکوب، بدرفتاری شدید و 
امریکایی  زنان  و  میان سربازان  در  خودکشی 
کنونی، مقایسه کنیم. آن طور که یکی از آنان 
»من  است:  گفته  مستند  فیلم ساز  یک  برای 
دیگر دوست ندارم که من که هستم. من روح 
خود را در عراق از دست داده ام.« یکی دیگر از 
این سربازان، به یکی از دوستان من گفته است 
»من هنوز به واسطه ای کارهایی که در عراق 
همه چیز  حاضرم  دارم.  روان پریشی  کرده ایم 
خود را بدهم تا چیزهایی را که کرده ایم برگردد 
و نابود شود. لیکن نمی توانم. اما از صمیم قلب 
سپاس  می کنید،  که  کاری  خاطر  به  شما  از 
و  واژه ها، که طبیعت  این  از طریق  می کنم.« 
حقیقت انسانی را نشان می دهد، ما به صورت 
فی الجمله هم بهای نقض این ابعاد از طبیعت 

خویش را و هم راه درمان آن را می بینیم.
و  این جا  که  نیست  شگفتی  جای  بنابراین، 
با  خشونت،  از  عاری  مقاومت  اهمیت  آن جا 
سرنوشت  و  طبیعت  از  جدید  روایتی  به  نظر 
درک  دارد  آدمی  می شود،  درک  دارد  انسان، 
انسانیت  از  عالی  تصور  به  شدیدا  که  می کند 
ما  کنونی  نهادهای  و  جهان نگری  دارد.  نیاز 
که  است  جهان نگری ای  بر  مبتنی  آشکارا، 
تغییر  آوردن  می داند.  هنجار  یک  را  خشونت 
در این مبنا، می تواند منجر به جهش به  سوی 
یک تحول فرهنگی گردد. این تحول می تواند 
مشکات اقتصادی، زیست محیطی، شخصی و 
بین المللی ما را حل و یا نشان دهد که چگونه 
می توانیم این مشکات را حل کنیم. به عبارت 
کوتاه، فهم و شناسایی کامل مقاومت عاری از 
را  آدمی  سرنوشت  داستان  می تواند  خشونت، 

از نو بنویسد.

دینامیک  مردم  اغلب  زمان  این  در  اما، 
مقاومت عاری از خشونت را، اگر نگوییم هیچ 
آن،  از  کامل  درک  یقینا  لیکن  نمی فهمند، 
توانایی  این  از  مردم،  از  اندکی  تعداد  ندارند. 
خود و این که چگونه آن را برای آزادی خود و 
دیگران از حرص، استبداد و بی عدالتی به کار 
گیرد، آگاهی دارند. مقاومت عاری از خشونت 

درک نیروی معنوی مثبت نمی کند. در واقع، 
از  بخشی  خودش  خشونت«  »عدم  واژه ی 
مشکل است. عدم خشونت داللت ضمنی دارد 
از  ناشی  رویدادی  واقعی ای،  چیزی  این که  بر 
قصور و کوتاهی وجود دارد که خشونت است، 
و عدم خشونت فقط نبود خشونت است - عینا 
به همان گونه ای که بسیاری هنوز تصورشان از 
صلح این است که صرفا فقدان جنگ است. در 
هردو مورد، یعنی عدم خشونت و صلح تفسیر 
اشتباه از حقیقت به دست داده می شود و این 
خود سبب می شود که اسیر نوعی محدودیت 
خودساخته و برساخته خویش شویم و راه را 

بر انتخاب های متنوع خویش ببندیم.
آگاهی  به درستی  خشونت  عدم  از  ما  اگر 
نداشته باشیم، تمایل خواهیم یافت که معتقد 
است  این  به یک حمله  ما  پاسخ  یگانه  شویم 
به مثل کنیم  مقابله  یا  و  تسلیم شویم  یا  که 
براساس   - دهیم  حمله  با  را  حمله  جواب  و 
نظریه مقاومت عاری از خشونت پاسخ با جنگ 
و یا فرار به هیچ وجه واقعا یک انتخاب اصیل 
سر  از  یا  که  رهبردی  هر  نمی آید.  به شمار 
انعطاف پذیری اجازه می دهد خشونت علیه ما 
و یا علیه هرکسی دیگر به کار گرفته شود و یا 
این که نوعی واکنش متقابل را توصیه می کند، 
می کند.  خدمت  خشونت  گسترش  به  فقط 
انتخاب واقعی ما این نیست که یکی از این دو 
ظهور و نمود خشونت را برگزینیم؛ در، به سوی 
از  یک  هیچ  ما  که  می شود  باز  وقتی  انتخاب 
این دو راهبرد را اتخاذ نکنیم. در این صورت 
یک  انتخاب  با  خشونت  برابر  در  ما  که  است 
آندریو یونگ  بدیل قرار می گیریم، چیزی که 
آن را با استناد به یک مقوله معنوی کهن »راه 
نیست«  راه  آن  در  که  جایی  از  بیرون رفت 

نامیده است.
و  طبیعی  راه  خشونت،  از  عاری  مقاومت 
و  جنگ  معمای  میانه  از  را،  سوم  ماندگار 
قرن  یافته ها/کشفیات  می کند.  پیشنهاد  فرار، 
]نظریه  واقعیت  نسبی بودن  باب  در  بیستم 
داد  نشان مان  آن،  کوانتومی بودن  و  نسبیت[ 
می آید  به نظر  که  آن گونه  چیزی  هیچ  که 
جدا و مجزا نیست. همچنین، دالیل و شواهد 
همکاری،  و  همدلی  که  دارد  وجود  معتنابه 
فرایند  در  دخیل  مسلِط  نیروی  دو  واقع،  در 
موجودات  که  به طوری  می باشند،  تحول 
پایه،  و  نخستین  پستانداران  دیگر  و  انسانی 
که  شده اند  مجهز  آیینه ای«  »نورون های  به 
آن چه  در  که  است  داده  را  توانایی  این  ما  به 
شویم  شریک  می کند،  حس  دارد  دیگری 
سیستم  در  قوی  پاداش  فداکاری  این که  و 
درک  این که  البته،  و  می کند  تولید  نورون ها 
کنیم مقاومت عاری از عدم خشونت، یک ابزار 

فوق العاده مؤثر برای تغییر اجتماعی است.
که  است  طبیعی  خشونت  عدم  مانند  اما، 
همدلی و تقید به خوشبختی کسی دیگر که 
علیه ماست، به آسانی به دست نیاید. خود این 
حالت می تواند یک جدال درونی کامل باشد، 
که  می کند  تشویق  را  ما  جدال  همین  لیکن 
متوجه شویم که خود همین جدال و تقا منبع 
نهفته در عدم خشونت است. ]مارتین  قدرت 
لوتر[ کینگ به خوبی این نکته را روشن کرده 
غالبا  انعطاف پذیر،  مقاومت  »عبارت،  است: 
گویا  که  می شود  غلط  برداشت  این  باعث 
شیوه ای از کار وجود دارد که می توان »کاری 
نکردن« نامید که در آن مقاومت گر به صورت 
آرام و انعطاف پذیر، شر را می پذیرد. لیکن این 
چون  است.  حقیقت  از  عاری  کاما  برداشت، 
مقاومت گر خشونت پرهیز، به این معنا و مفهوم 
مخالفان خود  بر  که  است  نرم  و  انعطاف پذیر 
حمله فیزیکی نمی کند، اما ذهن و عواطف او 
همیشه فعال است همیشه در پی آن است که 
مخالفان خود را قناعت دهد که دارند اشتباه 

می کنند.«
ضرر،  از  ترس  و  بی عدالتی  از  خشمگین بودن 
این  سخن  است.  انسان  طبیعی  واکنش های 
و  زور  تسلیم  داریم که  ما حق  آیا  که  نیست 
بی عدالتی شویم و یا به خشم و خشونت روی 
که چگونه  است  این  بلکه جان سخن  آوریم، 
تغییر  برای  را  خشم  و  ترس  این  می توانیم 
ممکن  شکل  مؤثرترین  به  موجود،  وضعیت 
به کار ببریم. همان طوری که جن شارپ محقق 
برجسته نظریه مقاومت عاری خشونت، بر آن 
مردم  که  چیزی  نخستین  است،  کرده  تأکید 
تحت ستم باید انجام دهند این است، بر ترس 
فرودست  را  آن ها  که  مدهش  و  فلج کننده 
نگه می دارد، غالب آید. برای مثال، در شیلی 
وجود  کافی  اندازه  به   اساسی  قانون  ابزارهای 
داشت که در سال 1989 اگوستو پینوشه را از 

مایکل ان.ناگلر
مترجم: محمدامین احمدی
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک، انتقال و توزیع 17 قلم وسایل پروسس موادغذایی برای 
380 خانم در والیات کابل، بغالن و پروان با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-7/1400/Rebid را به شرکت محترم خدمات  لوژستیکی آرین جهش دارای جواز نمبر )47063( به قیمت مجموعی مبلغ )4,786,000( 

چهارمیلیون و هفت صد و هشتاد و شش هزار افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد ترمیم تعمیر معینیت زراعت و مالداری 
و ریاست عمومی ترویج زراعتی والیت کابل دارای کد نمبر MAIL/PD/NCB/W/288/1400 را به شرکت انجنیری تخنیکی خدمات دارنده جواز نمبر )41971( واقع شهر جالل آباد، مرکز ننگرهار، جالل آباد، 

ننگرهار به قیمت مجموعی 6,545,810.50  )شش میلیون و پنج صد و چهل و پنج هزار و هشت صد و ده اعشاریه پنجاه افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

عدم  که  می فهمیدند  آن،  مانند  و  آشتی  کمیسیون های 
یا جامعه مدنی  و  فعاالن غیردولتی  واقعا چیست.  خشونت 
حتا می توانند کاری بیشتر - از قبیل مداخات خشونت پرهیز 
جانب سوم - در این عرصه ها انجام دهند و آن ها تازه دارند 

این واقعیت را درک می کنند.
راهی آسان و سریع برای این که فعال خشونت پرهیز شویم 
پیوسته  نیازمند کوشش  این مقام،  به  ندارد. رسیدن  وجود 
است که به یک مبارزه مادام العمری تبدیل می شود. آموختن 
در باره آن بسیار امیدوارکننده است، اما این فقط یک آغاز 
است. آموختن در کنار عمل و ممارست، بسیار مؤثرتر است.

را  گوناگون  راه های  از خشونت  عاری  مقاومت  خوشبختانه، 
برای خلق تغییرات مداوم و طوالنی مدت مثبت، که ما را بر 
بازسازی نهادهای اجتماعی بر پایه های استوارتر و انسانی تر، 
راهبردهای  این  از  یک  هیچ  می کند.  فراهم  می سازد،  توانا 
مبتنی برعدم خشونت آن گونه که خواهیم دید، نیاز نیست که 
از سنخ مقابله باشد. هریکی از ما فارغ از جایگاه و مقام مان در 
زندگی و دیدگاه مان در مورد نظریه ی اصالت عمل، می توانیم 
به تعبیر گاندی این »تجربه بزرگ حقیقت« را مطابق استعداد 

و موقعیت هایی که با آن ها روبه رو می شویم، انجام دهیم.
انرژی عدم خشونت، می تواند به  به خاطر این که اصل و یا 
موقعیت های  در  مختلف  کارورزان  توسط  مختلف،  طرق 
و  اصل  خود  بر  این جا  در  من  تمرکز  رود،  کار  به  مختلف 
انرژی است بدون این که موشکافانه به این پرسش بپردازم که 
چگونه می توان آن را به کاربرد. با تسلط بر اصول و زیربنای 
اصل عدم خشونت و با اندکی تخیل می توانیم این اصل را، 
با تلفیق اصول بنیادین آن، برای هر موقعیت خاص سازگار 

کنیم و بهترین کاربست خود را از این اصل به عمل آوریم. 

سات یاگ راها؛ اصطالحی جدید برای یک اصل ازلی
به بار  ما  برای  را  این احساس  مطالعه »تاریخ« ممکن است 
آورد که زندگی در سلسله ای بی پایانی از رقابت ها، منازعات 
و جنگ ها آشکار می شود. اما همان طور که به سال 1909 به 
عقب بر می گردیم، گاندی را می بینیم که خاطرنشان می کند 
تاریخ آن گونه که ما آن را عما تجربه کرده ایم ]محل[ ثبت 
لیکن  است...  روح  یا  و  عشق  نیروی  فعالیت  از  جلوه هایی 

جاده ای پیروزی قرار می دهد.
تظاهرات  االباما،  برمینگام  در   ،1963 سال  در  مثال،  برای 
سیاهان، که ملهم از این آگاهی درونی بود که »آزادی خود 
به دست  را  خود  آزادی  که  همان طور  و  آوریم،  به دست  را 
نقل  به  آزاد می کنیم.«  نیز  را  برادران سفید خود  می آوریم 
یکی از رهبران شان تظاهرکنندگان با صف پولیس مجهز به 
، روبه رو شدند  ماشین های آب پاش و سگ های ضدشورش 
بود.  کرده  ایجاد  مانع  تظاهرکنندگان  حرکت  سر  بر  که 
تظاهرکنندگان، برای دعا زانو زدند. آن طور که دیوید لینگر 
تعریف می کند بعد از لحظات چند »به لحاظ روحی سرشار 
از حس معنوی شدند.« از حالت زانوزدگی برخاستند که گویا 
کسی به آن ها عامت داده باشد و با استواری و ثابت قدمی 
تمام به سوی پولیس و آتش نشانان حرکت کردند. همین که 
نزدیک شدند گروهی از آنان گفتند، »ما برنمی گردیم. ما هیچ 
کاری اشتباه نمی کنیم. همه ی ما آزادی خود را می خواهیم. 
شما ]خطاب به افراد پولیس[ در مورد این عمل و خواست 
پولیس  فرمانده  این که  علی رغم  دارید؟«  احساسی  چه  ما 
که تفکیک گرای متعصب بود مکررا فریاد می زد »شلنگ ها 
بود.  زده  خشک  دست شان  آتش نشان ها  کنید.«  باز  را 
تظاهرکنندگان استوار و ثابت قدم، مستقیم از میان صفوف 
مردان  این  از  پاره ای  رفتند.  به پیش  آتش نشان ها  و  پولیس 

دیده شد که داشتند گریه می کردند.
گاندی خود این لحظه ی کارا و مؤثر را دیده بود و همچنان 
می دهد،  رخ  چگونه  دگردیسی  این  این که  از  زیبا  تبیینی 
انجام  به دست داده بود: »آن چه سات یاگ راها در این موارد 
از  آن  رهاکردن  بلکه  نیست،  عقل  سرکوب  است،  داده 
سایر  و  نفرت  پیش داوری،  بر  آن  حاکمیت  تثبیت  و  عایق 
به صورت  کسی  اگر  دیگر  عبارت  به  است.  نفسانی  اغراض 
پارادوکسیکال آن را به کاربرد، به بردگی نمی انجامد بلکه عقل 
را مجبور می کند که آزاد باشد.« مراد او در این جا از »عقل« 
آگاهی فطری ای است که همه ی ما آدمیان را با یکدیگر پیوند 
می دهد و اذعان داشته است که عدم خشونت »قانون حاکم 
بر انواع است.« آن گونه که اشاره کردیم، این یک آگاهی ای 
است که در فطرت هرکس نهاده شده است، یعنی وضعیت 
طبیعی انسان این گونه است، اما توسط تیرگی و غبار نفرت 
ممکن است این آگاهی موقتا تیره و تار شود. اصوال ما باید 
این توانایی را داشته باشیم و این آگاهی را، با اختصاص وقت 

و زمان به اندازه ی کافی و دانستن روش آن، تاحدودی در 
همه کس بیدار و فعال کنیم. همین که این آگاهی فعال شد، 
به صورت خودکار بر »تعصبات و احساسات تند غیراخاقی« 

غالب می شود و آن ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
را  بالقوه  توانایی  و  استعداد  این  انسانی  موجودات  این که 
وقتی که  به عدم خشونت  و  باشند  دارد که خشونت پرهیز 
بر آن ها عرضه شود جواب مثبت دهد، مستلزم تصویری از 
موجودات انسانی است که بسیار عالی تر از تصویری است که 
ارائه می شود.  در رسانه های جمعی و در فرهنگ کنونی ما 
باشیم  داشته  توقع  نمی توانیم  فرهنگی،  موانع  علت  به  اما 
که توانایی بالقوه ی ما بر عدم خشونت به خودی خود آشکار 
گردد. برای این که این استعداد را بارور کنیم ما باید در قدم 
نخست کوشش کنیم آن را بهتر بفهمیم و کوشش کنیم که 
با به کاربردن فعال آن در روابط، نهادها و فرهنگ خود عادت 
کنیم. آن گاه، برای به کاربردن آن در موقعیت های منازعه ای 
بنیادین هستند  برمینگام، دو عنصر  از قبیل منازعه  شدید 
که جادوی مقاومت عاری از خشونت را مؤثر و کارا می سازد: 
1. ما وضعیت خود را با تصمیم درست مورد توجه کامل خود 
قرار می دهیم. ما علیه خوشبختی هیچ کسی دیگر نیستیم و 

نیاز نداریم که باشیم.
2. ما ابزار درست/صواب را برای رسیدن به اهداف خود به کار 
در  هرگز  خشونت،  قبیل  از  نادرست  و  خطا  ابزار  می بریم. 

طوالنی مدت ما را به اهداف درست مان نمی رساند.
منبع توانایی و قوت ما در سات یاگ راها قرار دارد که در اتخاذ 
تصمیم درست و به کاربردن ابزار و وسایل درست نهفته است. 
اگر ما از روی غضب، حسادت و نادانی عمل کنیم ولو هدف 
به صورت  خود  هدف  به  نمی توانیم  باشد،  خوب  خیلی  آن 
برمینگام  تظاهرکنندگان  که  کنید  توجه  برسیم.  درست 
ما  دادخواهی  و  خواست  مورد  در  شما  »احساس  پرسیدند 
چیست؟« به عبارت دیگر، آن ها با این پرسش شان مخالفان 
خود را دارای آگاهی اخاقی بهشمار آوردند و به این وسیله 
کمک کردند که آن آگاهی به نفع خود مخالفان در وجود 

آنان فعال شود.
و  وسیله  ما  شویم،  خشونت  تسلیم  آشکارا  اگر  همچنین، 
ابزار درست را به کار نبرده ایم. اجازه دهید که هریک از این 

خطوط راهنما را به نوبت توضیح دهم.
ادامه دارد...

بر  مبتنی  و  عریان  زور  برابر  ]در  روح  نیروی  طبیعی بودن 
خشونت[ در تاریخ مورد توجه قرار نگرفته است. توجه باید 
به کار  تاریخ  این  را در  داشت که گاندی واژه عدم خشونت 
اهیمسا(  ترجمه  )به عنوان  واژه  این  زمان  آن  تا  و  نمی برد 
غلط انداز  اصطاح  البته  عین حال  در  و  بود  نشده  متداول 
همین  حدود  در  شمرد.  مردود  را  انعطاف پذیر«  »مقاومت 
دوره او اصطاح دیگر، سات یاگ راها، را ابداع کرد که به این 
ترتیب تلفظ می شود: سات-یاه-گرا-ها. معنای تحت اللفظی 
آن »تمسک به حقیقت« است. سات یاگ راها گاهی به معنای 
عدم خشونت به مفهوم عام آن، آن گونه که در این نقل قول 
دیده می شود، استعمال شده است، ولی گاهی به معنای نوعی 
و  با جدال  باشد  همراه  که  می رود  کار  به  عدم خشونت  از 

مقاومت فعال. 
با ابداع اصطاح سات یاگ راها، که مشتق از واژه سانسکریتی 
sat به معنای »حقیقت« و »واقعیت« )همچنین به معنای 
عدم  او  که  ساخت  روشن  کاما  گاندی  است،  »خوب«( 
خشونت را به مثابه یک واقعیت مثبت می بیند که از منظر 
یک  در  نتیجه،  در  است.  آن  نبود  یا  و  سایه  خشونت  آن، 
بود:  غلبه  به  مقید  و  محدود  خشونت  عدم  طوالنی،  دوره 
است.  حقیقت  یا  و   satya سات یا  استوار،  پایه  بر  »جهان 
اسات یا asatya به معنای عدم حقیقت و همچنین به معنای 
غیرموجود، و سات یا و یا حقیقت به معنای چیزی که هست، 
می باشد. اگر نگوییم که اندازه و کمیت »ناحقیقت/ناراستی« 
زیاد نیست، اما یقینا پیروزی آن جدی و چشم گیر نخواهد 
بود و حقیقت چیزی است که هرگز نابود نمی شود. این است 

دکترین سات-یاگ راها به طور خاصه.
به  »تمسک  آن  تحت اللفظی  معنای  سات یاگ راها،  هرچند 
حقیقت« است، اما غالبا به طور موجه و قابل قبول به »نیروی 
روح« ترجمه می شود. همه ما این نیرو را در خود می داشته 
باشیم، در اوضاع و احوال درست، این نیرو می تواند از وجود 
هر کس با نتایج اعجاب انگیز، ساطع شود. این واقعیت را در 
آن چه مقاومت مبتنی بر پرهیز از خشونت  نامیده می شود، 
به خوبی دیده می شود، وقتی که »نیروی توقف ناپذیر« یک 
به  قابل رفع جانب مقابل  به ظاهر غیر  تعهد  بر ضد  گروه، 
مقاومت  این  می کند.  مقابله  از خشونت   پرهیز  با  خشونت، 
همیشه به موفقیت می انجامد: یا آشکارا به صورت مستقیم، 
و یا دست کم به طور غیرمستقیم مبارز خشونت پرهیز را در 

درامدی بر »مقاومت عاری از ...

به  از شهروندانش در حمله  اطاعات روز: رومانی که یکی 
شد،  کشته  عمان  دریای  در جنوب  استریت  مرسر  کشتی 
ایران را مسئول این حمله دانسته و سفیر جمهوری اسامی 

در بخارست را احضار کرده است.
در  رومانی  خارجه  وزارت  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
بیانیه ای حمله به کشتی تحت مدیریت اسرائیل را به شدت 
ایران  مقام های  فوری«  »توضیح  خواهان  و  کرد  محکوم 

درباره آن شد.
رومانی هم مانند اسرائیل، بریتانیا و امریکا به شواهدی اشاره 
مرسر  نفتکش  به  نشان می دهد حمله »عمدی«  که  کرده 
استریت با پهپاد صورت گرفته و از طرف ایران »برنامه ریزی 

شده است.«
»واکنش  دادن  نشان  برای  را  خود  حق  رومانی  دولت 
محفوظ  خود  بین المللی  شرکای  همراهی  با  متناسب« 

دانسته است.
اتهام دست  دیگر  بار  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 

بریتانیا هم در موضعی مشابه جمهوری  این حمله شده و 
اسامی را مقصر خوانده بود.

نشان  که  دارد  شواهدی  بود  گفته  اسرائیل  آن  از  پیش 
می دهد ایران با پهپاد به کشتی مرسر استریت حمله کرده 

و تهدید به تافی کرده بود.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل بنت حمله به این کشتی را 
»اشتباهی بزرگ« خواند و تهدید کرد که »ما در هر صورت 

می دانیم که به شیوه خودمان چه درسی به ایران بدهیم.«
ایران و اسرائیل در ماه های اخیر چندین بار یکدیگر را به 

حمله به کشتی های تجاری متهم کرده اند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران امروز 
در توضیح موانع فروش نفت ایران در دوره ریاست جمهوری 
داخل  می فرستاد  آدم  »اسرائیل  که  گفت  روحانی  حسن 

نفتکش ما و آن را منفجر می کرد.«
به گفته آقای جهانگیری در جریان این حمات 12 نفتکش 

ایرانی آسیب دیده و دچار انفجار شده است.

و  کرده  رد  را  استریت  مرسر  نفتکش  به  حمله  در  داشتن 
هشدار داده است که جمهوری اسامی »نسبت به حفاظت 
هر  و  نداشته  تردید  لحظه ای  ملی خود  منافع  و  امنیت  از 
و جدیت  قوت  با  و  بی درنگ  را  احتمالی  ماجراجویی  گونه 

پاسخ خواهد داد.«
به  متعلق  زودیاک  شرکت  مدیریت  تحت  که  نفتکش  این 
ایال اوفر، میلیاردر اسرائیلی است، روز پنج شنبه 29 جوالی 
در نزدیکی سواحل عمان در آب های آزاد هدف قرار گرفت 
و عاوه بر یک شهروند رومانی، یک بریتانیایی هم در آن 
کشته شد. چنین حوادثی در ماه های گذشته بارها رخ داده 
است اما این بار تلفات انسانی آن باعث واکنش گسترده و 

شدید علیه ایران شده است.
وزارت خارجه رومانی گفته »حمله به هدف غیرنظامی، که 
به تلفات انسانی و خسارت جدی منجر شده، هیچ توجیهی 

ندارد و باید به شدت در سطوح بین المللی محکوم شود.«
پیشتر امریکا اعام کرده بود که اطمینان دارد ایران مرتکب 

حمله به نفتکش ارسائیلی؛ احضار سفری ایران در روماین و هشدار ایران درباره »هرگونه ماجراجویی«



در  ولسوالی  صد  به  نزدیک  تصرف  از  پس 
شرط  و  بی قید  خروج  آغاز  از  پس  ماه  دو 
گروه  اکنون  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
طالبان برای تصرف برخی از شهرهای کان 
شهر  برداشته اند.  بزرگی  دورخیز  افغانستان 
محاصره  در  چهارسو  از  هرات  استراتژیک 
این سو حمات  به  از شش روز  قرار گرفته و 
طالبان برای تصرف این شهر روزبه روز شدت 
می گیرد. در لشکرگاه، جنگجویان طالبان به 
بخش هایی از شهر پیشروی کرده اند. شهرهای 
غزنی، قندهار، قلعه ی نو، تالقان و میمنه نیز 
قرار دارند و جنگجویان  در محاصره ی کامل 
طالبان یا به نقطه ی صفری دیوارهای امنیتی 
خطوط  از  بخش هایی  یا  رسیده  شهرها  این 

دفاعی این شهرها را نیز شکسته اند.
شهر   ۷ دست کم  کامل  محاصره ی  بر  عاوه 
تصرف  برای  طالبان  سنگین  حمات  و 
شریان های  مهم ترین  از  برخی  شهرها،  این 
تصرف  در  نیز  حکومت  عایداتی  و  اقتصادی 
بولدک  استراتژیک  قرار دارد. گذرگاه  طالبان 
ابونصر فراهی، اسام قلعه،  بنادر  و  در قندهار 
تورغندی، شیرخان بندر، آی خانم و دند پتان 
در والیت های فراه، هرات، کندز، تخار و پکتیا 
بر تصرف  در کنترل طالبان قرار دارد. عاوه 
بر شاهراه های  بندر/گذرگاه عمده، طالبان   ۷
تعبیه ی  با  و  دارند  کنترل  استراتژیک 
جابجایی،  قابل  و  مؤقت  بازرسی  ایست های 
به صورت رسمی سیستم مالیه بر ترانزیت شان 

را در شاهراه های کشور اعمال می کنند.
برای  طالبان  حمات  سنگین  موج  آغاز  از 
به  چشم دوختن  سپس  و  ولسوالی ها  تصرف 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  شهرها،  تصرف 
نتوانسته به این حمات پاسخ متناسب و برابر 
دهد. نه تنها حمات طالبان بر ده ها ولسوالی و 
تصرف کردن نزدیک به صد ولسوالی از طرف 
نیروهای امنیتی دفع و این ولسوالی ها بازپس 
گرفته نشد که طالبان اکنون به شهرها چشم 
دوخته و خطر سقوط چند والیت استراتژیک 
در غرب، جنوب و شمال جدی است. به نظر 
افغانستان بیش  می رسد مردم و دولت مردان 
باشند  رسیده  نتیجه  این  به  زمانی  هر  از 
با  مقابله  برای  ملی  امنیتی  نیروهای  که 
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خادم حسین کریمی

پس از 7 سال انحصار؛ 

آیا غین یم تواند محور بسیج میل افغان ها شود؟

هستند که چگونه می توانند به مردی به  عنوان 
محور یک بسیج ملی اعتماد کنند که در ۷ 
به  بی اعتنایی  تک روی،  جز  کارنامه اش  سال 
از  نشانه ای  هیچ  انحصار،  و  مردم  مطالبات 

بسیج و مشارکت وجود ندارد؟

راه »محورشدن« از کجا می گذرد؟
با وصف آن که جنگ به پشت دروازه ی شهرها 
رسیده، صدها هزار نفر در حال فرار و آوارگی 
هستند و تیغ طالب بر گلوی مردم نشسته اما 
غنی  رییس  جمهور  محور  به  بسیج شدن  پای 
می پرسند  خود  از  مردم  می لنگد.  همچنان 
توسط  مردمی  خیزش های  هم،  هنوز  وقتی 
اصلی ترین افراد حلقه ی سیاسی رییس  جمهور 
تعریف  »ملیشه سازی«  تهدید  و  طعن  با 
خود  مرغ های  تخم  می توان  چگونه  می شود، 
را به سبد رییس  جمهوری گذاشت که پس از 
گذشتن از پل انتخابات یا یک جنگ مقطعی 

با طالب، همراهانش را از زین به زیر نکشد؟
در  رییس  جمهور  به  بی اعتمادی  هرچند 
و  عمیق  سیاسی،  جناح های  و  مردم  میان 
برای  امکان هایی  هم  هنوز  اما  است  سنگین 
رییس  جمهور در راستای تبدیل شدن به محور 
طالبان  برابر  در  افغانستان  مردم  ملی  بسیج 

وجود دارد.
رییس  جمهور باید فورا و در مقام عمل، مردم 
و  معنادار  به  صورت  را  سیاسی  جناح های  و 
حکومت داری  و  صلح  جنگ،  امور  در  واقعی 
مشارکت دهد. رهبری جنگ از سطوح ارشد 
پایین تر  سطوح  تا  امنیتی  نهادهای  رهبری 
متعهد  ورزیده،  از مسئوالن  به شبکه ای  باید 
تعلق  و  قومیت  از  فارغ  صاحب صاحیت  و 
انحصار  بساط  شود.  سپرده  سیاسی شان 
صاحیت های تمام دستگاه اجرایی حکومت به 
دو یا سه نفر برچیده شده و اصل کار مشارکتی 
و مبتنی بر صاحیت نهادی نهادها و مسئوالن 
باید  رییس  جمهور  شود.  گرفته  دست  روی 
اعتماد کرده  به مردم  واقعی کلمه  به معنای 
و صرفا از آن ها به  عنوان سپر انسانی و چوب 
استفاده  با طالبان  سوخت در جنگ سیاسی 
نکند. اگر آقای غنی فکر می کند حکومت، حال 
و آینده ی کشور از آن مردم است، همان طور 
که از ملت انتظار بسیج ملی در برابر طالبان و 
جنگ با این گروه را دارد، باید به معنای واقعی 

کلمه به مردم اعتماد و به آن ها تکیه کند.
جناح های  و  رهبران  از  متشکل  شبکه ای 
و  نظامی  ورزیده ی  کادرهای  سیاسی، 
باید  محلی  و  ملی  نخبگان  حکومت داری، 
حکومت  ساختارهای  در  گسترده  به  صورت 
جابجا شده و صاحیت و مسئولیت در موازات 
معنای  به  دولت،  اجرایی  دستگاه  در  هم  با 

واقعی به مردم سپرده شود.
تا زمانی که مردم و جناح های سیاسی عما 
و  کارشیوه  رویکرد،  بنیادین  تغییر  بر  ناظر 
باورهای رییس  جمهور از انحصار به مشارکت 
نباشند، نمی توانند در ذیل زعامت او در برابر 
طالبان بسیج شوند زیرا نمی توانند به مردی 
طبل  بر  جز  سال،   ۷ در  که  کنند  اعتماد 
و  افراطی  تمرکزگرایی  عصبیت،  انحصار، 

تک روی نکوبیده است.
واگذاری عملی و واقعی صاحیت و مسئولیت 
از یک دستگاه سه نفره ی تصمیم گیری به یک 
قدرتمند  و  افغانستان شمول  وسیع  شبکه ی 
می تواند  که  راهی ست  تنها  از سراسر کشور، 
برای  سیاسی  جناح های  و  مردم  اعتماد 
شکل گیری یک بسیج ملی را جلب کند. اگر 
رییس  جمهور غنی از چنین اقدامی و واگذاری 
صاحیت و مسئولیت به یک شبکه ی ورزیده، 
شایسته و توانمند از سراسر کشور می ترسد، 
بر یک بسیج  پس صاحیت زعامت سیاسی 
ملی برای جنگ در برابر یک تجاوز آشکار بر 

حریم کشور را ندارد.

در  کشور،  سراسر  در 
بر  طالبان  تجاوز  برابر 
افغانستان بایستند و در 
امنیتی  نیروهای  کنار 
معبر  از  را  صلح  ملی، 
برقرار  جنگ  میادین 
اعام  غنی  آقای  کنند. 
کرد که برنامه ی امنیتی 
حکومت برای بهبود در 
جبهات جنگ و برگشت 
وضعیت به نفع دولت در 
تدوین  جنگ  میادین 

گرفته  قرار  اجرا  مرحله ی  در  اکنون  و  شده 
است.

رییس  جمهور، برخاف دیگر سخنرانی هایش، 
با آرامش و بدون این که فریاد زند، مهم ترین 
جلسه ی  در  طوالنی اش  سخنرانی  پیام  
فوق العاده ی شورای ملی را چنین اعام کرد: 
طالبان  با  مذاکرات  میز  در  زانو  به  زانو  »یا 
از  این گروه  امتناع  یا در صورت  می نشینیم، 

مذاکره، زانوهای شان را خواهیم شکست.«
هرچند که از مدت ها پیش، دست کم در مقام 
سخن و مواضع سیاسی، روایت رییس  جمهور 
بوده  متمایل  صلح  به  آن که  از  بیش  غنی 
باشد، معطوف به جنگ بود اما او در جلسه ی 
فوق العاده ی شورای ملی، عما تعلیق مذاکرات 
صلح و تمرکز بر جنگ و »شکستاندن زانوی 

خوارج« را اعام کرد.

از انحصار به محور بسیج
دعوت رییس  جمهور از مردم، اراکین دولت و 
بسیج  یک  شکل دادن  به  سیاسی  جناح های 
ملی برای مبارزه با طالبان اما با یک پرسش 
چگونه  است.  مواجه  تعیین کننده  و  بزرگ 
انحصار قدرت،  را در  مردی که ۷ سال تمام 
سیاسی  متحدان  به  پشت کردن  تک روی، 
اعتماد  ایجاد  امکان های  آخرین  شکستن  و 
سیاسی گذراند، اکنون می تواند گزینه ای مورد 
اعتماد برای قرار گرفتن در محور یک بسیج 

ملی باشد؟
برای  داشت  که  زمانی  غنی،  رییس  جمهور 
ریاست  جمهوری  انتخابات  انتخاباتی  مبارزات 
از  یکی  شد  موفق  می شد،  آماده   1393

پیشروی های سریع السیر طالبان، به همراهی 
یک بسیج ملی و سراسری نیازمند است.

نشست  در  غنی  رییس  جمهور  دیروز، 
دوره ی  در  که  ملی  شورای  فوق العاده ی 
آن  مجلس،  نمایندگان  تابستانی  تعطیات 
را فرا خوانده بود، به  صورت غیرمستقیم و به 
تلویح، تعلیق مذاکرات صلح را اعام و خطاب 
به مردم، اراکین دولت و قشر سیاسی کشور 
گفت که زمان اتحاد و شکل گیری یک بسیج 
فرار  طالبان«  زانوی  »شکستن  برای  ملی 
رسیده است. رییس  جمهوری که مردم، قشر 
دولتی  مسئوالن  و  اراکین  همه ی  و  سیاسی 
را به پیوستن به بسیج ملی در محور خودش 
مسلح  قوای  اعای  سرقومندان  به  عنوان 
انحصار  سال   ۷ می کند،   دعوت  افغانستان 
و  سیاسی  شرکای  به  بی اعتمادی  قدرت، 
شکستن اعتماد اکثر جناح های سیاسی نسبت 
کارنامه ی  در  را  مشترک  برنامه ی  و  کار  به 
سنگین و قطورش دارد. با چنین کارنامه ای، 
آیا غنی می تواند به محور بسیج ملی در برابر 
سال   ۷ ترمیم  چگونه  شود؟  تبدیل  طالبان 
برای  انحصار  و  تک روی  سراسر  کارنامه ی 
غنی ممکن خواهد شد؟ این یادداشت سعی 

می کند به این پرسش پاسخ دهد.

تعلیق صلح؛ تفنگ ها را پر کنید
رییس  جمهور در نشست فوق العاده ی شورای 
سیاسی  برنامه ی  صلح،  روند  گفت  ملی 
اشتباهی بود که به  صورت وارداتی بر جمهوری 
جای  به  و  شد  تحمیل  افغانستان  اسامی 
افغانستان آسیب  به دموکراسی  تحقق صلح، 
زد و به طالبان مشروعیت داد. آقای غنی اعام 
کرد که افغانستان در معرض یک تجاوز آشکار 
توسط گروهی قرار گرفته که با خوارج در صدر 
اسام قابل مقایسه است و پاسخ این تجاوز، 

دفاع و جنگ است.
آقای غنی در این نشست با برشمردن ارزش ها 
گذشته  دهه ی  دو  در  که  دستاوردهایی  و 
افغانستان به آن دست  یافته، خطاب به مردم 
اعام کرد که نسبت به حفاظت از این ارزش ها 

توسط دولت افغانستان مطمئن باشند.
افغانستان  مردم  همه ی  از  رییس  جمهور 
ملی  بسیج  یک  شکل دادن  با  که  خواست 

ائتاف های سیاسی  وسیع ترین و متنوع ترین 
دهد. حزب وحدت  را شکل  اخیر  دهه ی  دو 
به رهبری محمدکریم خلیلی و حزب جنبش 
همراه  به  دوستم  مارشال  رهبری  به  ملی 
شبکه ای وسیع و پرکار متشکل از صدها فعال 
سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی، آقای غنی را 
در این انتخابات همراهی کردند. پس از آن که 
اداره ی  از  نه تنها  قدرت رسید،  به  آقای غنی 
سیاسی  مشارکت  و  همراهی  در  کشور  امور 
انتخاباتی اش  و  سیاسی  متحدان  با  مؤثر 
امکانی  هر  از  شد  آن  بر  که  کرد  خودداری 
برای تضعیف متحدان سیاسی و انتخاباتی اش 
استفاده کند. شبکه ی قدرتمند و پرکاری که 
از  انتخابات همراهی می کردند، پس  او را در 
به قدرت رسیدن اش، به بزرگ ترین مخالفان 
سیاسی او تبدیل شدند.

در طول دوره ی حکومت 
وحدت ملی و پس از آن 
ائتافی  حکومت  در 
کنون نیز، رییس  جمهور 
نادر،  موارد  استثنای  به 
از  یکی  هیچ  با  تقریبا 
سیاسی اش  متحدان 
کار  درازمدت  به  صورت 
تجربه ی  است.  نکرده 
هفت سال حکومت داری 
غنی،  رییس  جمهور 
همه ی  تقریبا  اکنون 
را  سیاسی  جناح های 
به این نتیجه رسانده اند 
که  به کسی  اعتماد  که 
باوری  بنیاد  از  اساسا 
ندارد،  مشترک  کار  به 
چند  است.  بیهوده 
که  زمانی  پیش  ماه 
شورای  شکل گیری 
میز  روی  دولت  عالی 
سیاسی  جناح های 
مطرح کشور قرار گرفته 
به  مانده  گام  چند  بود، 
تشکیل  رسمی  اعام 
آن، در نطفه خوابید. رییس  جمهور به اعضای 
این شورا تعهد داد که به واسطه ی یک فرمان 
به شورای عالی  را  از صاحیت هایش  بخشی 
دولت واگذار خواهد کرد اما شدت بی اعتمادی 
که  بود  حدی  به  او  به  سیاسی  رهبران 
اعتماد  رییس  جمهور  تعهد  این  به  نتوانستند 
کنند. آن ها می خواستند انتقال صاحیت های 
باید  دولت  عالی  شورای  به  رییس  جمهور 
تا  شود  انجام  لویه جرگه  یک  واسطه ی  به 
تاکتیک صدور فرمان  از  نتواند  رییس  جمهور 
برای انتقال صاحیت ریاست  جمهوری و سپس 
ریاست  جمهوری  به  این صاحیت ها  برگشت 

توسط فرمان دیگری، استفاده کند.
رییس  جمهور غنی، فطرتا آدم قاطع، جدی و 
پرکاری است که هیچ اعتقاد و باوری به کار 
تأثیرگذار  و  مختلف  جناح های  با  مشترک 
او  ندارد.  کشور  امور  اداره ی  برای  سیاسی 
هیچ  که  کند  کار  کسانی  با  می تواند  صرفا 
روایت، مطالبه و دیدگاه مستقلی در خصوص 
و گوش  نداشته  امور کشور  اداره ی  چگونگی 
به فرمان رییس  جمهور باشد. تعبیر جمهوریت 
و  ملی  وحدت  حکومت  دوره ی  در  چندنفره 
جمهوریت سه نفره در حکومت کنونی، صدها 
مصداق عینی دارد و یک ادعای پادرهوا نیست.
رییس  جمهور در سخنرانی اش  آنچه  برخاف 
مورد  در  گفتن  سخن  زمان  اکنون  گفت 
شهروندان  نیست،  مامت«  و  »سامت 
سال   ۷ با  سیاسی،  جناح های  و  افغانستان 
کارنامه ی قطوری که از آن خروارها »سامتی 
و مامتی« به جا مانده است، درگیر هستند. 
مردم و جناح های سیاسی با این پرسش مواجه 

تا زمانی که مردم و 
جناح های سیاسی 
عمال ناظر بر تغییر 
بنیادین رویکرد، 
کارشیوه و باورهای 
رییس  جمهور از 
انحصار به مشارکت 
نباشند، نمی توانند 
در ذیل زعامت او در 
برابر طالبان بسیج 
شوند زیرا نمی توانند 
به مردی اعتماد 
کنند که در 7 سال، 
جز بر طبل انحصار، 
عصبیت، تمرکزگراییی 
افراطی و تک روی 
نکوبیده است.



سخن  صلح  برای  آن  ضرورت  و  گفت وگو  از 
از  شد.  ختم  جنگ  به  آن  نتیجه ی  گفتیم، 
گفتیم  سخن  سیاسی  و  ملی  آشتی  ضرورت 
باز نتیجه ی آن به جنگ ختم شد. روی خروج 
نیروهای خارجی و پایان اشغال تأکید کردیم 
و  جنگ  دهند،  پایان  را  اشغال  آن ها  اگر  که 
و  جنگ  به  نتیجه  باز  می شود،  ختم  جهاد 
و  همیاری  دست  شد.  ختم  خشونت  افزایش 
صلح به سوی پاکستان دراز کردیم )جرگه امن 
میان دو کشور برگزار کردیم( که این همسایه 
در این راستا به ما کمک کند، باز نتیجه به صلح 
به سوی  همیاری  و  دوستی  دست  نشد.  ختم 
کشورهای منطقه و جهان دراز کردیم باز هم 
صلح نیامد. انگار قرار نیست در این کشور صلح 
بیاید و به نظر می رسد خشونت و جنگ بخشی 

جدایی ناپذیر از زندگی افغان هاست.
غریبی  واژه ی  روزها  این  افغانستان  در  صلح 
درباره ی  منازعه  درگیر  طرف های  است. 
تلویزیون ها  مقابل  تنها  آن  و ضرورت  اهمیت 
و خبرنگاران حرف می زنند. گویی اشتباهی از 
دهان شان واژه ی صلح و اهمیت و ضرورت آن 
خارج می شود. سپس این جمله ی کلیشه ای را 
به کار می برند که صلح آرزوی مردم افغانستان 
است.  مردم  حق  صلح آمیز  زندگی  و  است 
به حدی  که  نخ نما  و  حال به هم زن  جمله هایی 
می توان  به سختی  دیگر  که  شده  تکراری 

معنایی از آن تصور کرد.  
جغرافیای  در  کلمه ای  هر  از  بیش  صلح  از 
که  طوری  است.  شده  معنازدایی  افغانستان 
وقتی گروهی سیاسی یا نمایندگان بنیادگرای 
طالبان از صلح صحبت  می کنند، بسیاری دچار 
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حسین علی کریمی

اشرف غنی محصول دو 
انتخابات پرحاشیه، پر از تقلب 
و در مجموع محصول بحران 
مشروعیت نتایج انتخابات 
است. انتخاباتی که در نتیجه ی 
برگزاری آن بسیاری از مردم 
افغانستان اعتمادشان را به 
این نهاد از دست دادند. چرا که 
شفافیت و مکانیزم برگزاری آن 
پراز ابهام و چالش بود.

در چهل سال گذشته، 
افغان ها صلح را به ابزی گرفتند

رهبـران  دهنـد.  خاتمـه  داخلـی  جنگ هـای 
افغـان در مـاه رمضـان در مکـه و مدینه برای 
یـاد کردنـد.  آوردن صلـح و آشـتی سـوگند 
دوبـاره  بازگشـتند،  کـه  افغانسـتان  بـه  امـا 
نشـانه  یکدیگـر  مقابـل  را  تفنگ های شـان 
گرفتنـد و راکت های شـان را بـر سـر خانه های 
مـردم انداختنـد. آن هـا نمـاد پیمان های صلح 
و شکسـتن پی هـم آن هسـتند. هنـوز رنـگ 
امضاهای شـان در مکـه بـرای صلـح و آشـتی 
خشـک نشـده بـود کـه دوبـاره بـه جـان هم 

افتادنـد. 

موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی
پرحاشیه،  انتخابات  دو  محصول  اشرف غنی 
بحران  محصول  مجموع  در  و  تقلب  از  پر 
انتخاباتی  است.  انتخابات  نتایج  مشروعیت 
که در نتیجه ی برگزاری آن بسیاری از مردم 
افغانستان اعتمادشان را به این نهاد از دست 
دادند. چرا که شفافیت و مکانیزم برگزاری آن 
پراز ابهام و چالش بود. در هر صورت، بن بست 
سیاسی که نتیجه ی انتخابات غیرشفاف بود با 
توافق سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی 
چندین  ملی  وحدت  موافقت نامه  یافت.  پایان 
به  ملزم  را  طرفین  که  داشت  اساسی  ماده 
قانون  تعدیل  می کردند.  آن  اجرایی ساختن 
اساسی و برگزاری لوی جرگه ی قانون اساسی، 
ریاست  پست  ایجاد  انتخاباتی،  نظام  اصاح 
از  وزیران  شورای  و  کابینه  تفکیک  اجرایی، 
بودند.  توافق نامه  این  موارد  مهم ترین  جمله 
پس از دو سال از شروع کار دولت وحدت ملی، 
توافق نامه ی  موارد  از  بسیاری  به  اشرف غنی 
قرار  که  اقدامی  مهم ترین  نکرد.  عمل  مذکور 
بود طی دو سال ابتدایی حکومت وحدت ملی 
تعدیل  لوی جرگه  برگزاری  شود،  عمل  آن  به 
ساختار  حقوقی  مسائل  حل  و  اساسی  قانون 
سیاسی جدید بود که در زمان آن عملی نشد. 
وجود  با  ملی  وحدت  حکومت  همه،  این  با 
حواشی مشروعیت حقوقی اش تا پایان به کار 
خود ادامه داد. روزهای پایانی حکومت وحدت 
به موتری تشبیه می کردند  را  ملی، مردم آن 
که دارای دو راننده است. دو راننده ای که هر 
کدام به مسیری می رود. حکومت وحدت ملی 
موارد  از  بسیاری  نقض  و  تصویری  چنان  با 
پایان  به  نزاع ها  و  کشمکش ها  توافق نامه، 
رسید. حکومتی که بستر را برای یک انتخابات 

پرچالش دیگر مهیا کرد. 

کالم آخر
به لیست باال می توان موافقت نامه های بسیاری 
از جمله گفت وگوهای صلح دوحه را افزود که 
ختم  سرنوشت  یک  به  آنها  همه ی  نهایت  در 
بیش  طول  در  صلح  بازی گرفتن  می شود، 
این که  برای  افغان ها  گذشته.  سال  چهل  از 
از  متفاوتی  الگوهای  بچشند،  را  صلح  طعم 
حکومت داری را نیز در این چهل سال تجربه 
دموکراتیک،  جمهوری  جمهوری،  کردند. 
موقت،  دولت  امارت،  اسامی،  حکومت  
پادشاهی و دموکراسی. اما سرانجام هیچ کدام 
دیرین  آرزوی  این  نتوانستند  حکومت ها  این 
در  نسلی  کنند.  برآورده   را  افغانستان  مردم 
بی پناهی  و  تنهایی  وحشت،  آوارگی،  جنگ، 
این  می رسد  به نظر  نیز  اکنون  شدند.  بزرگ 

قصه در حال تکرارشدن است. 
و  عهد  از  است  پر  ساله  چهل  تاریخ  این 
عهدشکنی  صلح،  برای  افغان  ها  پیمان های 
افغان ها  صلح.  برای  اراده نداشتن  و  خیانت  و 
نیز  با صلح را  بازی  این عهدشکنی ها و  تاوان 
نکته  اما  کرده اند.  پرداخت  سنگینی  بهای  با 
را  بسیاری چشم های شان  هنوز  که  اینجاست 
و  قومی  اجتماعی،  تاریخی،  واقعیت های  روی 
آینده افغانستان می بندند و به تنها چیزی که 
منافع  و  قدرت  تمامیت خواهی  می کنند،  فکر 
شخصی و قومی خودشان است. به قول الیاس 

علوی اکنون باید از افغان ها پرسید؛
»کاکا از چاه که آب می کشی

چای که دم می کنی
مزه ی خون نمی دهد؟«

از  بعد  استراتژی  نداشتن  می  شود،  عنوان 
مدیریت  و  افغانستان  از  سرخ  ارتش  خروج 

خای قدرت است.

طرح آشتی ملی داکتر نجیب اهلل
و  عهد  از  است  پر  افغانستان  معاصر  تاریخ 
پیمان برای صلح و نقض گسترده ی این عهد 
خاطره  افغان ها  از  بسیاری  هنوز  پیمان ها.  و 
سال های حکومت داکتر نجیب اهلل و تاش های 
هدف  دارند.  یاد  به  صلح  برقراری  برای  را  او 
به  پایان دادن  برای  نجیب اهلل  داکتر  اصلی 
آشتی  »طرح  الگوی  منازعه،  ختم  و  جنگ 
ملی« او بود. طرحی که در آن دولتی فراگیر 
و  قدرت  ساختار  در  مخالفان  همه  حضور  با 
نظام سیاسی آینده پیش بینی شده بود. برای 
کمیسیون های  او  حکومت  مسأله  این  تحقق 
برای مصالحه و آشتی در کابل و  را  مختلفی 
سایر والیات ایجاد کرد. همچنین نمایندگانی 
را برای جلب رضایت سران جهادی تعیین کرد 
که با آن ها در این رابطه گفت وگو کنند. با این 
همه او نتوانست حمایت ملی و منطقه ای برای 
ایجاد کند. رهبران  برنامه های صلح جویانه اش 
گروه های جهادی با اینکه می دانستند طرح او 
افغانستان است  امنیت  و  آینده  ثبات،  نفع  به 
سازش  بدنامی  احساس  جمله  از  دالیلی  به 
و  پاکستان  دخالت های  کمونیستی،  دولت  با 
فروپاشی و اقتدار کمونیسم در جهان با او سر 
را رد کردند.  او  را گرفتند و طرح  ناسازگاری 
جهاد مفهوم کلیدی مبارزان و مهم ترین محور 
مبارزه با دولت او بود. بنابراین هر نوع سازش با 
دولت داکتر نجیب اهلل از سوی رهبران سیاسی 

به معنای خودکشی سیاسی تلقی می شد. 

مخالف  دلیل  این  به  مسکو  استراتژیست  های 
طرح سازمان ملل بودند که می  پنداشتند طرح 
بنین سوان امریکایی و غربی است و زمینه ی 
همچنین  می  رسد.  حداقل  به  آن ها  نفوذ 
پاکستانی   ها نیز بر این باور بودند که بیش از 
هر زمانی دیگری می  توانند با استفاده از ابزار 
نظامی و ادامه سلطه بر مجاهدین آن ها را به 

قدرت برسانند و اهداف خود را دنبال کنند.
بر  افغانستان  مسائل  از صاحب نظران  بسیاری 
این باورند که سازمان ملل نتوانست آن چنان 
صلح  و  جنگ  قضایای  در  می  رفت  انتظار  که 
باشد.  داشته  مؤثری  نقش  افغانستان  این 
بیشتر تاش  های این سازمان و شورای امنیت 
در  جنگ  محکوم کردن  و  قطعنامه  صدور  به 
افغانستان محدود بوده است. توافقنامه جینوا 
و  پاکستان  افغانستان،  کشورهای  میان  )ژنو( 
ارتش  به خروج  منجر  اتحاد جماهیر شوروی 
این  اصلی  تأکید  شد.  افغانستان  از  سرخ 
توافقنامه بر عدم همکاری و حمایت شوروی، 
از طرف  های درگیر  امریکا و کشورهای غربی 
منازعه در افغانستان بود. مهم ترین انتقادی که 
منازعه  ختم  برای  سوان  بنین  تاش  های  بر 

وحشت می شوند. برای این که فهم آنان از صلح 
اساسی  تفاوت  ماست  ذهن  در  که  معنایی  با 
دارد. اکنون مردم می دانند این گروه عقل ستیز 
چه برداشتی از صلح و آشتی و پایان منازعه 
دارند. افغان ها بیش از هر کلمه ای صلح را به 
کرده اند  و خفیف  را خوار  آن  گرفته اند.  بازی 
تهی  و  بی معنا  را  کلمه  این  معنا  یک  به  و 
کرده اند. خدمت افغان ها به صلح، تهی ساختن 
روح و هستی این کلمه از معنای واقعی اش در 

طول بیش از چهل سال گذشته بوده است. 

طرح صلح »بنین سیوان« 
طرح صلح بنین سوان، شامل لیستی بلندباال از 
اقوام و گروه  های مختلف، احزاب، جریان  های 
سیاسی و طرفداران شاه سابق می  شد که این 
را  گروهی  گفت  وگو  و  مذاکره  از  گروه   ها پس 
انتخاب  نمایندگان شان  به عنوان  از میان خود 
می  کردند و وظیفه ی آن ها مشورت با گروهای 
لوی جرگه  دایرکردن  برای  اجتماعی  مختلف 
بود. وظیفه اصلی لوی جرگه، تعیین ساختاری 
بنین  صلح  طرح  بود.  انتقالی  حکومت  برای 
و  به وجودآمده  قدرت  خای  برای  سیوان 
پایان منازعه در مجموع یک دولت ائتافی با 
نظرداشت دیدگاه  های جناح   های درگیر منازعه 
و مردم افغانستان بود. با توجه به این که جنگ 
پیدا  بین المللی  و  منطقه ای  ابعاد  افغانستان 
نتوانست  سوان  بنین  صلح  طرح  بود،  کرده 
سطح  در  به خصوص  را  مختلف  دیدگاه  های 
کند.  همسو  خود  با  بین المللی  و  منطقه ای 
حمایت  حتا  و  جهانی  حمایت  های  همچنین 
سازمان ملل را جلب کند. عوامل بیرونی نقش 
داشت.  سوان  بنین  طرح  ناکامی  در  اساسی 

موافقت نامه پیشاور
قدرت،  سر  بر  جنگ  روزها  و  ماه  از  پس 
شورای  گرفتند  تصمیم  مجاهدین  سرانجام 
قیادی ۵1 نفره ای را با هدف تشکیل حکومت 
آینده ایجاد کنند. برنامه این طور بود که پس 
میان  قدرت  نجیب اهلل،  داکتر  رفتن  کنار  از 
این  بر  »تصمیم  شود.  تقسیم  جهادی  سران 
نظر صبغت اهلل  زیر  ایجادشده  شورای  که  شد 
مجددی به داخل افغانستان بروند و قدرت را 
دو  در طی  و شرط  قید  بدون  کابل،  رژیم  از 
این شورا در مدت  ماه تحویل بگیرند. رییس 
خواهد  عهده  بر  نیز  را  دولت  ریاست  ماه  دو 
داشت. بعد از آن، این شورا به عنوان شورای 
موقت اسامی تحت ریاست حضرت صبغت اهلل 
خواهد  باقی  انتقالی  دولت  کنار  در  مجددی 
ماه  چهار  شورا  فعالیت  از  دوره  این  که  ماند 
خواهد بود. همچنین تصمیم گرفته شد تا بعد 
از گذشت دو ماه از انتقال قدرت، آقای ربانی 
اسامی  انتقالی  دولت  رییس جمهور  به عنوان 
برای چهار  افغانستان و رییس شورای قیادی 
پایان  در  و  کنند.  شروع  رسما  را  کارش  ماه 
تأکید شده بود که دوره های متذکره حتا برای 

یک روز هم تمدید نخواهد شد.«.
موافقت نامه  در  نخست وزیری  سمت  آن که  با 
برای حزب اسامی آقای حکمتیار پیش بینی 
امضای  از  حکمتیار  آقای  اما  بود.  شده 
موافقت نامه سر باز زد و آن را امضا نکرد. در 
لوجستیکی  با حمایت  و  رفت  کابل  به  عوض 
کرد.  آماده  جنگ  برای  را  خود  پاکستانی ها 
چرا که مسأله تنها نخست وزیری نبود. حزب 
منابع  بیشترین  که  جمعیت  حزب  و  اسامی 
تقسیم  سر  بر  داشتند  اختیار  در  را  قدرت  و 
قدرت و منابع باهم به توافق نرسیدند. با توجه 
به این که داکتر نجیب اهلل از قدرت کناره گیری 
کشور  در  بی دولت  فضایی  عما  بود،  کرده 
حاکم شده بود. فضایی که در اختیار گروه های 

مختلف مجاهدین قرار داشت.
محصول  تحلیل گران،  از  بسیاری  باور  به 
و  قومی  مسایل  حاد شدن  پیشاور،  نشست 
همچنان انحصار و تمامیت خواهی قدرت بود. 
این انتقاد نسبت به آقای ربانی و مسعود وجود 
داشت که برنامه ای برای شامل ساختن سایر 
باعث  مسأله  همین  نداشتند.  قدرت  در  اقوام 
مسعود  و  ربانی  آقای  میان  شدید  اختاف 
آقای  کارنامه  البته  شد.  حکمتیار  آقای  و 
توافقنامه های  به  زدن  پشت پا   در  حکمتیار 
را  از عمرش  نیمی  او  پر است.  و آشتی  صلح 
صلح  توافق نامه های  از  سرکشی  و  طغیان  در 

سپری کرده است. 

موافقت نامه اسالم آباد
در تاریخ معاصر افغانستان، توافق نامه اسام آباد 
که  است  پیمان هایی  مهم ترین  از  یکی 
گروه های جهادی آن را امضا کردند. براساس 
توافق  مجاهدین  گروه های  موافقت نامه  این 
کردند که حکومتی به مدت 18 ماه با ریاست 
آقای ربانی و صدراعظمی آقای حکمتیار و یا 
جهادی  تنظیم های  شود.  ایجاد  نماینده شان 
برای پایان بخشیدن به خشونت و منازعه تعهد 

به ختم جنگ کردند. 
نتایج  پیشاور  موافقت نامه  آن که  از  پس 
احزاب  و  نداشت  صلح  با  رابطه  در  ملموسی 
در  جنگی  بزکشی  مشغول  همچنان  جهادی 
کابل بودند به ابتکار عربستان سعودی و دولت 
از  گرفت.  شکل  مذکور  موافقت نامه  پاکستان 
مهم ترین موضوعاتی که موافقت نامه اسام را 
حضور  می  کند،  مجزا  پیشاور  موافقت نامه  از 
پیشاور  موافقت نامه  در  که  بود  شیعی  احزاب 
از  بسیاری  باور  به  بودند.  شده  گرفته  نادیده 
اردوی  فروپاشی  قدرت،  انحصار  تحلیل گران 
افغانستان، پراکندگی و اختافات مجاهدین و 
این  باعث شد که سرنوشت  قومی  رقابت های 

موافقت  نیز با شکست مواجه شود. 
پـس از امضـای ایـن موافقت نامـه بسـیاری از 
سـران جهـادی بـه دعـوت پادشـاه عربسـتان 
بـه این کشـور سـفر کردنـد. آن ها در پیشـگاه 
آتـش  بـه  کـه  کردنـد  تعهـد  خـدا  خانـه 


