روزنامة صبح افغانستان

رسیدن عید سعید فطر را
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با توافق  ۵+۱و ایران بر سر مسألۀ هستهای

یکی از معضالت کالن دنیا حل شد

صلح ،از واقعیت تا بازی

پیرامون نشست پاکستان و حوادث خونین در افغانستان

احمدولی مسعود-
اولین نشست هیأت رسمی طالبان ،بواسطۀ پاکستان با
نمایندهگان حکومت افغانستان در اسالم آباد ،آغاز یک
فرایند بازی جدیدی است که در امتداد خط استراتیژیک
پاکستان و پروژههای کالن منطقه ای صورت میگیرد.
تالقی این دو استراتیژی ،زمینههای ورود و نفوذ پاکستان
در ساحت افغانستان را به شدت و از چندین مجرا آماده
ساخته است که سه تای ان دارای اهمیت استراتیژیک
می باشند:
 تشدید حمالت طالبان و ایجاد موضع قدرت درجهت امتیازگیری بیشتر در ساختارهای دولت افغانستان.
 سازماندهی نیروهای بدیل ،تحت عنوان داعش باتجهیز و تمویل بی سابقۀ بازیگران ،در راستای پیاده
نمودن استراتیژی منطقهای.
 عملیاتی نمودن تفاهمنامۀ ای اس ای و حکومتافغانستان در یک مشارکت و مدیریت مشترک پروژه های
کالن.
 در واقع ،افغانستان شاهد راه افتیدن یک بازی پیچیدهمیباشد که تاهنوز بسیاری از بازیگران منجمله تودههای
مجاهدین ،نیروهای ملی ،سایر حلقات و کشورهای منطقه
داخل صحنه نشده اند.
با این صف آراییها ،صلح یگانه قربانی میباشد که در
حد یک آرمان برای مردم ما باقی میماند .حوادث خونین
اخیر خوست ،کابل ،فاریاب و پلخمری پس از نشست
اسالم آباد ،همه نشانههایی از سیاست دوگانۀ منطقهیی
میباشند.
سلسله نشستهای پاکستان قطع ًا ادامه خواهد یافت ،اما
هیچگاهی در مسیر صلح برای افغانستان نخواهد انجامید.
اکنون ،سوال اساسی اینجاست که حکومت ما در کجای
این بازیها قرار دارد ،برنامه و ارادۀ سیاسی دولتمردان
چیست ،آیا این حکومت توانمندی مدیریت این بازیهای
پیچیده و جنگ های استخباراتی را در داخل افغانستان
دارد ،آیا ادامۀ این سیاست ها ،افغانستان را بار دیگر به
میدان رقابتهای خشن تر ،خونینتر و خانه ویرانگرانه
تر مبدل نخواهد ساخت؟
با این صورتحال و این پرسشها ،صلح از کجای این
درامۀ تراژیک بیرون خواهد شد که حکومت آن را با
مظلوم نمایی و پنهان کاری یک غایلۀ تبلیغاتی برای
توجیه سیاست های خود و پوشش استراتیژی دیگران
قرار داده است؟
آیا راه صلح در افغانستان حتمآ باید از درون جنگ ها
بگذرد ،تا برای نیم قرن دیگر مردم تاوان سنگین رسیدن
به آن را بپردازند؟
صفحه فیس بوک

صفحه 6
با قبول طاعات و عبادات شما ،روزهای عید را به همۀ
مردم مظلومِ سرزمینم ،بهخصوص خانوادۀ شهدای
افغانستان ،اعم از جهاد ،مقاومت و مبارزا ِن عدالتخواه ِ
دیروز و همچنین خانوادۀ مدافعینِ قهرما ِن امروز
کشورم که هر روز دسته دسته در سنگرهای دا ِغ دفاع
از مردم و سرزمینِ ما قربانی میشوند ،تبریک گفته و
ِ
سعادت هر دو جهان را برای بازماندهگانشان خواهانم.
تجلیل از این عیـد که توأم است با وقایع دلخراش،
از فاریاب تا خوست ،از کندز تا کابل ،از ننگرهار تا
بدخشان ،از جلریز تا پلخمری و گوشه گوشۀ این
سرزمین که هزاران خانواده را یکی را با آفت طبیعی و
دیگری را با اندیشۀ شیطانی به سوگ نشانده است ،صبر
و تحملِ باالیی میطلبد.
در همچو وضعیت نابهنجار خرد جمعی ،عقالنیت،
دوراندیشی و همگرایی میان همۀ دلسوزان جامعه
میباید تا افغانستان را از این گندیدهبازارِ سیاسی به
فرداهای آرام عبور دهند.
به آرزوی عید خوشیهای مردم و با محبت فراوان
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

حزب اسالمی حمایتش
از داعش را پس گرفت

پس از آنکه گروه داعش ،حمایت گلبدین حکمتیار
از این گروه را بیاهمیت عنوان کرد ،سخنگوی حزب
اسالمی حکمتیار با گذشت یک هفته از انتشار بیانیۀ
منصوب به این حزب ،آن را جعلی خوانده است.
داعش گفته بود که این گروه به حمایت حزب اسالمی
نیاز ندارد .آقای حکمتیار...
ادامه صفحه 6

مشاور ریاست اجرایی:

پس از عید زمان کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی اعالم میشود

هارون مجیدی
مشاور فرهنگی و رسانهیی ریاست اجرایی میگوید،

اعضای جدید و آغاز زمان کار کمیسیون ویژۀ
اصالحات انتخاباتی تا بعد از عید روشن خواهد شد.
او میافزاید که تا حال لیست طوالنییی از طرف
جامعۀ مدنی ،نهادهای نظارتکنندۀ انتخابات و
رسانهها فرستاده شده که از میان آنها ،یک مجموعۀ
مسلکی و آگاه انتخاب خواهد شد تا بتوانند از عهدۀ
انجام اصالحات الزم برآیند.
در عین حال ،صدیقاهلل توحیدی معاون کمیسیون
اصالحات انتخاباتی میگوید ،رهبران دولت وحدت
ملی باید به جای سیاسیسازی...
ادامه صفحه 6

عطا محمد نور:

نشستهای سران حکومت برای تأمین
امنیت نمایشی است

سرپرست والیت بلخ بار دیگر ضمن ابراز نگرانی از
افزایش ناامنی در کشور گفت که نشستها و اقدامات
رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه نهادهای امنیتی
برای برقرای امنیت مردم این کشور ،نمایشی است.
عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ ،با صدور
بیانیهیی ضمن ابراز نگرانی از افزایش ناامنیها در
افغانستان گفت :وضعیت امنیتی پس از حوادث
والیت خوست ،پلخمری ،قندوز ،کابل و فاریاب
هنوز نابسمان است....
ادامه صفحه 6
در برگ ها

کرزی
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روان بخشی

سلف ّیان و
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ضرورت
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از جامعه ما
بیمار است

اختالفنظ ِر
فرماندهان طالبان
دربارۀ مذاکرات
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احمـد عمران

دشمنان مردم

به اسالم اعتنا ندارند

انفجاری در یک مسجد در شهر پل خمری در شامگاه
بیستوششم و انفجاری دیگر در والیت خوست در
شامگاه بیستوپنجـ ِم ماه مبارک رمضان که بر اث ِر آن
دهها نفر کشته و زخمی شدند ،حکایت از آن دارد که
ِ
شؤونات اسالمی
دشمنان مردمِ افغانستان هیچ حرمتی به
ِ
عبادات مردم قایل نیستند.
و عقاید و
این دشمنان چه طالب و چه هم داعش که زیر نامِ اسالم
با قرائتهای بنیادگرایانه و افراطی فعالیت میکنند ،با
کشتارِ مردمِ بیگناه در مساجد و دیگر اماکنِ مقدس
آنهم در لحظۀ اذان و افطارِ روزۀ ماه مبارک رمضان،
ِ
اخالق اسالمی فرسنگها فاصله دارند
نشان دادند که با
ِ
و هیچ مرز و حریمی را برای اعمال خونریزانۀ خود به
رسمیت نمیشناسند.
در انفجار شامگاه  ۲۱سرطان در والیت خوست ،فرد
ب همراه ِ خود را در نزدیک یک ایستگاه ِ
انتحارکننده بم 
بازرسی منفجر کرد که بر اثر آن ۲۷ ،غیرنظامی و  ۶مأمور
امنیتی جا ِن خود را از دست دادند .قربانیان غیرنظامی
این انفجار ۱۲ ،کودک ۳ ،زن و  ۱۲مرد هستند .در نتیجۀ
انفجار بمب در مسجدی در شهر پلخمری مرکز والیت
بغالن نیز  ۲۲نفر زخمی شدند .این انفجار حوالی شام
روز دوشنبه به وقوع پیوسته است .بیشتر زخمیهای این
حادثه غیرنظامیانی بودند که برای شرکت در یک مراسم
افطاری دولتی در این مسجد جمع شده بودند .به گفتۀ
سخنگوی فرماندهی پولیس بغالن ،بمب در یک کارتن
جاسازی و در کفشکنِ این مسجد گذاشته شده بود.
ِ
مسوولیت این دو انفجار را
اگرچه تا به حال هیچ گروهی
به عهده نگرفته است ،اما قراین و شواهد نشان میدهند
که این دو رویداد که هر دو در لحظۀ افطاری صورت
گرفتهاند ،کارِ همان گروههاییست که همیشه در جنگ با
مردم و نیروهای دولتی قرار دارند.
در گذشته ،بارها طالبان اهدافشان را در مساجد
ِ
مسوولیت آن را به عهده
مورد حمله قرار دادهاند ولی
نگرفتهاند .در همین حال ،حمله به یک بازار در مرکز
شهر یحیا خیلِ والیت پکتیکا نیز در شامگاه روز دوشنبۀ
ماه مبارک رمضان ،نشان داد که مخالفان مسلح برای
رسیدن به اهدافشان ،از هیچ جنایتی دریغ نمیکنند.
کشتار مردم غیرنظامی و بیگناه آنهم در حال عبادت و
نیایش ،در نزد هیچ دین و آیینی مقبولیت ندارد و عالوه
بر آن ،انسانیت و اخالق نیز اجازه نمیدهد که مسلمانی
دست به کشتارِ مسلما ِن روزهدار آنهم در مسجد خانۀ
خدا بزند .حال سوا ِل اساسی این است که این گروهها
بهراستی پیرو کدام مکتب و اندیشهاند و چرا عالمان
دینی با قاطعیت در براب ِر این گروهها بسیج نمیشوند؟
مسلم ًا عالمان دین مسوولیت دارند تا در برابر چنین
ِ
صورت
رویدادهایی از خود واکنش نشان دهند و به
دستهجمعی موقفشان را در برابر گروههایی که
اماکن مقدس و عبادتگاههای مسلمانان را هدف قرار
میدهند ،اعالن کنند .همچنان دولت وظیفه دارد که
هرگاه گروههای طالبان ،داعش ،حقانی و حزب اسالمی
حکمتیار از پذیرفتنِ اینگونه حمالتشان سر باز زدند،
خود مسوول اصلیِ حمالت را به مردم معرفی کنند تا
مردم بیشتر از گذشته با دشمنا ِن خشونتطلب ِ خویش
آشنا شوند.
ِ
حمالت کور اند .آنها
مردم قربانیِ اصلیِ اینگونه
حق دارند قاتال ِن خویش را بشناسند .دولت میباید با
روی دست گرفتنِ سیاستهای شفاف ،پرده از چهرۀ
همۀ خشونتطلبان و جانیان بردارد و هر گروهی را که
مرتکب چنین اعمالی میشود را نام گرفته و زمینۀ طرد
کاملِ آنها را صحنۀ سیاست و اجتماع فراهم سازد.

کرزی
و عشق
به قدرت
آنچه که روزنامۀ گاردین در مورد حلقۀ که مهمترین کشش بشر را بیابد ،بعد فروید است .وقتی آقای کرزی هم قدرت را از دست
«براندازان نظام» نوشت و بعدا ً داکتر عبداهلل با بحث سایقههای جنسی تالش ورزید به داد ،برایش چندان خوشایند نبود .او روزهای
رییس اجرایی دولت وحدت ملی در سخنا ِن پرسش جاذبههای بشر از منظری دیگر پاسخ بدون قدرت را دقیق ًا محاسبه نکرده بود .انسان
حرف دهد ،اما به گفتۀ این اندیشمند برتراند راسل وقتی در قدرت قرار میگیردِ ،
حس دیگری به
ِ
خود در بدخشان به آن اشاره کرد،
تازهیی نیست که امروز از آن آگاهی حاصل با کشف قدرت در مناسبات بشری ،توانست زندهگی پیدا میکند و زمانی که آن را از دست
ِ
فراق آن میتپد و میسوزد.
پرتوی تازه به بحث جاذبههای انسانی بیفکند .میدهد ،در
شده باشد.
حامد کرزی رییس جمهوری پیشین ،پیش قدرت واقع ًا از چنین امتیازی برخودار است استالین و هیتلر چرا آن همه انسان را کشتند؟
از آنکه قدرت را از روی ناگزیری به گونۀ که میتواند بزرگترین اتفاقها را رقم بزند چون عشق به قدرت در تار و پود وجودشان
مسالمتآمیز انتقال دهد ،نقشه کشیده بود که و عظیمترین حادثهها را زمینهسازی کند .رسوخ یافته بود! استالین خود را بدون قدرت
دولت جدید به هر وسیلۀ مصطفی رحیمی نویسندۀ فقید در کتاب نمیتوانست تصور کند .او فکر میکرد که
ِ
از به وجود آمد ِن
ممکن جلوگیری کند .آقای کرزی برنامه ارزشمند «تراژیدی قدرت در شهنامه» ،مسالۀ قدرت در او عجین است و باید برای همیشه
قدرتمند باقی بماند .کرزی نیز به گونۀ دیگر،
داشت که انتخابات در کشور برگزار نشود قدرت را در این اسطورۀ ماندگارِ زبان فارسی
همین ادا و اطوارها را انجام میدهد .او به این
و او به عنوان رییسجمهور مادامالعمر باقی بررسی میکند .آقای رحیمی در کالبدشکافی
راضی نیست که فقط چند محافظ و یک مقدار
بماند .آن روزها وقتی از چنین نقشهیی سخن داستان رستم و سهراب نتیجه میگیرد که
حقوق داشته باشد .او میخواهد که قدرت را
گفته میشد ،حلقه به گوشا ِن سلطان برافروخته عشق به قدرت سبب شد که رستم فرزندش
با همۀ ویژهگیهای آن حس کند و در آغوش
را قربانی کند .از نظر او ،تعلل رستم
بکشد.
میشدند و میگفتند که ایشان نهتنها به فکر آقا
ی
ک
ِ
در اجابت دستور شاه در
انحصار قدرت نیستند که هر لحظه آرزو
ر
شاید گفته شود که دست یافتن به قدرت در
شد و آ زی ب
ه
م
میبرند آن را به فردِ بعد از خود منتقل
غ
آ
کشوری مثل افغانستان ،چه جاذبهیی میتواند
قای ک از به ان حض
ا
ی
ت
ن
کنند .اما هنوز زما ِن زیادی از کنار رفتنِ د
رز
داشته باشد .نکتۀ ظریف دقیق ًا همینجاست؛
ولت پ ی همی قادهای که ا
ر
ی
ِ
آقای کرزی از قدرت نگذشته بود اف
ن
گر
موقعیت خود را میسازد و
زیرا قدرت خود
که زبان آتشین و انتقادیاش علیه ک راد با شین ،م لحظه سازمان ا تر
ک
یا
گ
ت
م
ه
تعریف میکند .فرق نمیکند در کجا و
حل
هدف قه زد هم به حل ام فته از فت،
ب
ِ
دولت تازه به کار افتاد.
ه
ِ
ب
چهگونه باشد ،بل مهم خودش
اصلی ن به د اختال ن بدنا رنامه منت
ق
د
آ
آ

ور آ س
متری ها
و سازوکارهایش است.
آقای کرزی به محض اینکه قا
نظ
ن،
قا
ود
ن
ام ت
سا
ارگ را ترک گفت ،به منتقد گ ی ک
ی دو
ر
ز
ر
قط کر ی کرز زدی و افراد لت کر بدیل قدرت و تسلط حتا بر
د فته و ی د
ی
د
د
،
ی
ر
.
ِ
ق
ن
ب
ا
ط
ر
خ
ا
ه
د
انۀ یک قبرستان نیز برای
تال
وز
نظام تبدیل شد و آغاز به هد
عالط ست
برنا
ولت
انتقادهای سازمانیافته از در ؛ هما ش دار های
ا
فعلی مههای ریقیان که در عاشقا ِن آن لذتبخش
اختیار ن نظام د به گ خیر،
د
است .ی کم
عم
برنامههای دولت کرد.
 .این است .به همین دلیل
ال
ک
ً
داش ی را ک ونۀ
م
م
چ
ن
ه
ی
ه
ک
ت
ر
س
ۀ
د
نند آقای کرزی از همۀ زمینهها
همین
خانۀ آقای کرزی
و
ج
ر
بهت
چهار م و ه یک
ر
ی
ک
د
و
م
برای رسید ِن دوباره به قدرت
لحظه محل امنِ بدنامترین
ه
دت
اه
نف
رصت سال گ نگ ،نظ اچی
استفاده میکند .شبنشینیها و
ر
متهم
پیشین،
افرادی است که در دولت
ا
ب
ام
ذش
ها ر
ا ضای ته ،خو را هد ه خود روزنشینیهای او برای برگشت به
به اختالس و دزدی و قطاعالطریقیاند .این
ع
د
رهبر ِ ف قرار قدرت است و نه چیزی دیگر .او حاضر
کرد
افراد با حلقه زدن به دور آقای کرزی ،به
ی
ِ
جمعیت
آن را است به قدرت برسد اگر کل
برنامههایی کمک میکنند که هدف اصلی آن ،اینکه با شتاب
افغانستان قربانی شود .او میخواهد رییس
به مقابله با سهراب بیاید،
ساقط کرد ِن دولت فعلی است.
جمهور یک قبرستان باشد تا اینکه در بهترین
ً
آقای کرزی در روزهای اخیر ،عمال چهرۀ تن دادن رستم به بادهگساری
ِ
موقعیت شهر کابل خانه داشته باشد.
ِ
بزرگ
یک کودتاچی را به خود گرفته و تالش دارد طوالنی که پاسخیست به اضطراب
آنچه را که کرزی و اطرافیانش با افغانستان
به گونۀ منسجم و هماهنگ ،نظام را هدف او بر س ِر بزرگترین دوراهی زندهگیاش و
قرار دهد؛ همان نظامی را که در چهارده سال اعتراف رستم در برابر اسفندیار که پسرش را انجام میدهند ،بهمراتب خطرناکتر از عملکرد
طالبان و داعش است؛ زیرا آنه ًا عم ً
ال در یک
ِ
رهبری آن را در اختیار داشت و برای حفظ پادشاهی ایران کشته است ،همه
گذشته ،خود
ِ
ِ
جنگ
جنگ اعالمشده با دولت قرار دارند ،اما
نشانههایی هستند که رستم از همان آغاز
بهترین فرصتها را ضایع کرد.
اینگونه افراد اعالم ناشده است .آنها انتحاری
قدرت به باورِ بسیاری از اندیشمندان سیاسی ،دانسته که سهراب پس ِر خودِ اوست ،ولی در
و مرگآفرینی میکنند و اینها میخواهند
بزرگترین جاذبهها را در خود نهفته دارد .سراس ِر ماجرا خود را فریب داده و در پایان
سکۀ ارزشها را ناچل کنند و همه را نسبت به
آنان که طع ِم شیرینِ قدرت را چشیدهاند ،هم با اقدام به خودکشی کوشیده است دیگران
یکدیگر بیاعتماد سازند.
آن را با هیچ لذتی قابل مقایسه نمیدانند .را نیز فریب دهد.
حرکتهای آقای کرزی دقیق ًا در راستای ایجاد
ِ
ِ
به همین دلیل میگویند قدرت لذت آقای رحیمی میگوید که سراسر شهنامه بیاعتمادی عمومی قرار دارد .او میخواهد هیچ
ِ
لذتهاست .اندیشمندی گفته بود مارکس با جنگ قدرت است و فردوسی بهخوبی از کس به دیگری اعتماد نکند تا او از این جو به
پیش کشید ِن بحث هستی مادی ،تالش کرد آثارِ قدرت بر زندهگیِ انسانها باخبر بوده سودِ خود استفاده ببرد.
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 80درصد معتادان ،پس از ترک
دوباره به اعتیاد رو میآورند

یک گزارش تحقیقی وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که
بیشتر معتادان ،پس از ترک مواد مخدر ،دو باره به استفادۀ این مواد
رو میآورند.
سالمت عظیمی ،وزیر مبارزه با مواد مخدرروز سهشنبه در نشستی
گفت که در این تحقیق ،دلیل استفادۀ دو بارۀ مواد مخدر از  465تن
به شمول  347مرد و  118زن پرسیده شده است.
بانو عظیمی میگوید که دالیل این افراد بیکاری ،دسترسی آسان به
مواد مخدر و اصرار دوستان بوده است.
بر بنیاد این تحقیق 41 ،درصد مصاحبهشوندهگان گفته اند که در
نتیجۀ اصرار دوستانشان استفادۀ دوبارۀ مواد مخدر را آغاز کرده اند.
همچنان  21درصد بیکاری 18 ،درصد عضو معتاد خانواده و 19
درصد دیگر دسترسی آسان به مواد مخدر را دلیل بازگشت اعتیادشان
خواندند.
بانو عظیمی افزود که این تحقیق دوماه طول کشیده و در والیتهای
کابل ،هرات ،قندهار ،بلخ ،بدخشان و ننگرهار انجام شده است.
او گفت که  52درصد مصاحبهشوندهگان بیسواد 20 ،درصد با سواد
ابتدایی 14 ،درصد تحصیالت متوسط و  6درصد تحصیالت نیمه
عالی داشتند.
از سوی دیگر احمدجان نعیم ،معین وزارت صحت در این نشست
گفت که  101بیمارستان برای تداوی افراد معتاد در کشور وجود دارد
که ساالنه ظرفیت پذیرش و تداوی  35هزار معتاد را مهیا کرده است.
بر بنیاد آمار ،از میان  3میلیون معتاد افغانستان 7 ،درصد مرد 3 ،درصد
زن و  1درصد کودکان اند.
آقای نعیم میگوید که درصدی چشمگیری از معتادینی که ترک
کردند ،دو باره به کشیدن مواد مخدر رو میآورند .آقای نعیم دالیل
عمدۀ این بازگشت را فقر ،بیکاری ،ناامنی و فشارهای روحی -
روانی عنوان کرد.
او افزود که حدود  80تا  90درصد معتادان تارک ،دوباره به کشیدن
رو میآورند.
با این حال واصلنور مومند ،معین وزارت کار و امور اجتماعی در
این نشست گفت که این وزارت در سه بخش با معتادانی که ترک
کرده اند ،کمک میکند.
اما آقای نور ،نبود بودجه را مشکلی بزرگ در برابر تداوی و سپس
کاریابی برای معتادان عنوان کرد.
آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که  11درصد جمعیت
افغانستان از انواع مواد مخدر استفاده میکنند و با این حساب از هر
 7شهروند افغان ،یکی آن به مواد مخدر معتاد است.
بر بنیاد این آمار ،از میان  3میلیون معتاد افغانستان 7 ،درصد مرد3 ،
درصد زن و  1درصد کودکان هستند.

طرح سند پالیسی امنیت ملی
تصویب شد

در جلسۀ شورای امنیت ملی که دیروز در ارگ ریاست جمهوری
افغانستان برگزار شد ،سند پالیسی امنیت ملی کشور تصویب گردید.
براساس خبرنامۀ ارگ ،در این جلسه که به ریاست اشرف غنی
رییس جمهوری کشور برگزار شد ،در ابتدا وزرای سکتور امنیتی
و دفاعی و رییس ستاد مشترگ ارتش ،گزارش شان را در مورد
وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه شورای امنیت ملی ارائه
نمودند.
سپس تهدیدات دشمنان مردم در سراسر کشور مخصوص ًا در زون
شرق ،شمال و شمال شرق و جنوب مورد بررسی قرار گرفته و
جلسه هدایات الزم را جهت دفع آن به قوای امنیتی و دفاعی کشور
صادر نمود.
سرپرست وزارت دفاع ملی خاطر نشان ساخت که در این هفته در
مقایسه با هفته گذشته در وضعیت عمومی امنیتی کشور بهبود بعمل
آمده و جهت دفع تهدیدات موجود در سوق و اداره قوت ها در
سطح ملی ،استراتیژیک ،اوپراتیفی و تکتیکی میان نیروهای امنیتی
کشور تشریک مساعی بهتر گردیده است.
شورای امنیت ملی از تالش های مقامات رهبری نهاد های امنیتی و
دفاعی کشور در این راستا و جانفشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی
در مبارزه دلیرانه شان بر علیه دشمن ،تقدیر بعمل آورد.
سپس ،شورای امنیت ملی ،طرح سند پالیسی امنیت ملی را مورد
غور و بررسی قرار داد.
شورای امنیت ملی ضمن ابراز امتنان از دفتر شورای امنیت ملی،
وزارت های سکتور امنیتی و دفاعی و اداره مستقل ارگان های محلی
در راستای ترتیب این سند جامع ،آنرا مورد تصویب قرار داد.

گزارش
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جامعهشناسان در واکنش به تجاوز و قتل یک کودک سه ساله در کابل:

روان بخشی از جامعۀ ما بیمار است

ناجیه نوری
جنگ ،انتحار ،انفجار و پخش تصاویر سربریدن
انسانها توسط تروریستان از طریق رسانههای
همگانی ،روان اکثریت مردم را چنان بیمار کرده
که همۀ مردم در برابر وحشیگریهایی که در
جامعه اتفاق میافتد ،بیتفاوت برخورد میکنند.
برخی از استادان و جامعهشناسان با ابراز این مطلب
و در واکنش به تجاوز و کشتن یک کودک ساله
در کابل میگویند :بیتفاوتی مردم در برابر چنین
جنایتی ،بدون شک پیامد سه دهه جنگ و نشانگر
بیماری روان معنوی جامعۀ افغانستان است.
آنان همچنان گفتند :جهالت ،اعتیاد ،فرهنگ
خشونت و پریشانیهای روانی از عوامل اصلی
چنین جنایاتی است که در این میان اعتیاد نقش
بسیار بارزی دارد.
این واکنشها در پی تجاوز بر یک کودک سه ساله
و کشتن او در کابل صورت میگیرد .حادثهیی که
خشم مردم را بر انگیخته است.
گفته میشود که پدر این کودک سه ساله که به
خاطر نجات جگر گوشهاش از قید آدمربایان ،درِ
هر مقام از حوزۀ امنیتی گرفته تا مجلس را کوبید؛
اما با وجود تالشهای زیاد ،چانس با وی یاری
نکرد و جسد توته و پارچه شدۀ فرزندش را از
یک چهار دیواری پیدا کرد.
گفته میشود که این کودک پس از تجاوز به
شکل فجیع در ساحۀ حوزه هشتم شهر کابل به
قتل رسیده است.
محمد داوود راوش استاد دانشگاه میگوید ،نشر
خبر کودکی که وحشیانه مورد تجاوز و سپس به
قتل رسیده ،نهایت ابتذال و پستی عامالن آن را به
تصویر میکشد.
استاد رواش گفت :جنگ ،انتحار ،انفجار و پخش
تصاویر سربریدن آدمها توسط طالبان از طریق
رسانههای همگانی ،یکی از دالیل اصلی بروز
چنین عواملی وحشیانه و غیر انسانی است.
او میگوید :ادامه جنگ در افغانستان و نشر همه
روزه خبر انتحار و خشونت روان اکثریت مردم
افغانستان را واقع ًا بیمار ساخته و زمانیکه روان
مردم بیمار باشد ،بروز چنین جنایتی به یک امر
طبیعی مبدل میشود.
به گفته او :متاسفانه جامعه امروز ما دچار بحران
شدید اجتماعی است و همۀ مردم در برابر چنین
وحشیگریها ،بیتفاوت برخورد میکنند.
وی تاکید کرد :زمانیکه چنین خبری نشر میشود،
پاسخ اکثریت مردم با نهایت بیتفاوتی این است

که «خوب همین طور است ،چی کنیم دیگه! «.
به باور این جامعه شناس ،مشکالت اقتصادی،
عدم آگاهی دینی کافی و نبود تربیت درست
خانوادهگی عوامل دیگری اند که سبب بروز چنین
جنایات میگردد.
استاد رواش به این باور است که برای حل این
چنین معضالت که نهایت خطر آفرین است ،باید
همه سهیم باشند؛ هم معارف ،هم نهادهای مدنی
و هم رسانههای افغانستان که نقش اساسی در
انسانسازی امروز دارند.
با این حال ،کمالالدین حامد عالم دین و استاد
دانشگاه میگوید :این چنین کارهای زشت
برخاسته از تعالیم دینی نیست که گفته شود چرا
یک مسلمان این کار را میکند ،بل باید توجه کرد
که جنایتکاران بیتوجه به باورهای دینی این
چنین جنایت را انجام میدهند ،پس باید عوامل
جرمشناسی را مورد توجه قرارداد.
وی افزود :جامعۀ ما جامعه اسالمی است و کل
مردم افغانستان خود را مسلمان و پیشقدم در
مسلمانی میداند؛ ولی این به معنی این نیست
همان جنایت کاری که این کار را انجام داده از
پیشقدمان دراسالم بوده ،بل این جنایتکار یک
فرد در یک جامعه اسالمی است که به عنوان کل
جامعه نمیتواند قلمداد گردد.
استا حامد تاکید کرد :باوجودیکه این جنایت
تکاندهنده بود؛ اما نباید گفت که تمام کودکان
در امان نیستنند ،همان طور که سوء استفاده جنسی
از یک کودک توسط یک اسقف بلندپایه در ایتالیا

باعث نگردید که اعالم کنند که همه کودکان در
امان نیستند.
به گفته این استاد دانشگاه ،جهالت ،اعتیاد ،فرهنگ
خشونت و پریشانیهای روانی از عوامل اصلی
چنین جنایاتی است که در این میان اعتیاد نقش
بسیار بارزی دارد.
وی افزود :درکشوری که ده درصد جمعیت آن به
گونهیی معتاد باشد ،شما چه انتظاری دارید و در
ضمن عدم مجازات علنی این ها تا حدی إحساس
مصئونیت جنایی را به وجود آورده است.
این عالم دین گفت :مشکل اصلی نا رسایی
سیاست جنایی دولت ما است که باید مورد
بازبینی قرار گیرد و برای برخی جنایت ها برخورد
ویژۀ مدنظر قرار گیرد.
هیأت اداری مجلس نمایندهگان نیز با واکنش تند
در برار این جنایت گفته که اختطاف ،تجاوز و
کشتهشدن یک کودک سه ساله آنهم در پایتخت،
بسیار تکان دهنده است.
ً
پولیس گفته که یونس سه ساله احتماال از سوی
برخی افراد معتاد نخست مورد تجاوز قرار گرفته
و سپس کشته شده است.
گفتی است که یونس سه ساله پسر یک آش
فروش بود.
این بار نخست نیست که کودکان خورد سال
اختطاف و سپس مورد تجاوز قرار گرفته و کشته
میشوند .پیش این نیز رویدادهای مشابه در کابل
و شماری از والیات رخ داده است.

نظر فرماندهان طالبان دربارۀ مذاکرات صلح
اختالف ِ

مقامات مذاکرات هفتۀ گذشته میان مذاکره
کنندهگان دولت افغانستان و طالبان را به عنوان
یک پیروزی بزرگ تحسین کردند اما فرماندهان
طالبان با تردید پاسخ داده و بر چالشهای
بزرگی که این روند صلح نارس با آن مواجه
است ،تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،اعضای شورای
عالی صلح افغانستان و رهبران طالبان با هدف
تالش در راستای پایان دادن به درگیریهای
خونین ،نخستین مذاکرات رسمی خود را هفته
گذشته در پاکستان برگزار کردند؛ آنها موافقت
کردند در هفتههای آتی مجددا ً با یکدیگر دیدار
کنند ،اقدامیکه تحسین کابل ،اسالم آباد ،پکن،
واشنگتن و سازما ن ملل را به همراه داشت.
اما در حالی که برخی فرماندهان طالبان ابراز
خوشبینی کردند ،بسیاری دیگر به شدت
نگران و بیمناک هستند.
این اختالف در پاسخها و فرماندهانی که
صریح ًا مشروعیت مذاکره کنندهگان طالبان
را زیر سوال میبرند ،بر اختالفات خطرناک

بالقوه در داخل این جنبش به ویژه میان رهبران
قدیمیتر و جوانتر که گاهی تندروتر هستند،
تاکید میکند.
حاجی حضرت ،یکی از رهبران مستقر در
هلمند گفت :با قاطعیت از این مذاکرات
حمایت میکنم و نسبت به نتیجه آن خوش
بین هستیم.
اما فرمانده ارشاد قاضی در والیت کنر ،یکی
از کانونهای درگیری در چند سال اخیر در
نزدیکی مرز پاکستان ،این هیأت مذاکره کننده
را به عنوان دست نشاندههای اسالم آباد رد کرد.
وی که رهبری صدها شبه نظامی طالبان
را برعهده دارد ،گفت :این رهبران طالبان،
نمایندهگان واقعی گروه شبه نظامی طالبان
نبودند و پاکستان آنها را به این نشست برده
بود .رهبران واقعی طالبان که در این مذاکرات
تاثیرگذار هستند در قطر مستقرند.
طالبان در سال  2013میالدی دفتری را در
قطر تأسیس کرد تا مذاکراتی را در رابطه با
توافق صلح مربوط به پایان دادن اقدامات شبه

نظامیشان آغاز کنند.
فرماندهی عالی طالبان موسوم به «شورای
کویته» نه از این مذاکرات استقبال کرده و نه
آن را محکوم کرد.
سخنگوی این شورا در بیانیهیی مبهم گفت:
«کمیسیون سیاسی» اجازه مذاکره درباره صلح
را دارد.
یکی از منابع ارشد شبه نظامیان طالبان که
خواست نامش فاش نشود ،گفت :طالبان
تصمیم گرفته تا به صورت غیر رسمی در
این نشست شرکت کند .این سیاست در آینده
نزدیک نیز ادامه خواهد داشت .رهبری طالبان
بسیار محتاط است و ما هیچ عجلهیی نداریم.
مینهاج ،یکی از فرماندهان طالبان که رهبری
 200شبه نظامی را در والیت قندهار به عهده
دارد ،گفت :ما تنها زمانی به پای میز مذاکرات
میآییم که تمامی نیروهای خارجی افغانستان
را ترک کنند .مادامی که این نیروهای اشغالگر
در افغانستان هستند مذاکرات صلح نتیجه مثبتی
نخواهد داشت.
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بخش سوم و پایانی

مو ْن ُ
تگمرى وات؛

كشيـش پيـامبـرشنـاس

نويسنده :مهدى فرمانيان
وقتى ادوارد سعيد تأكيد مىكند كه مستشرقان،
اسالم را بد فهميدهاند و اين بدفهمى در
زبان ،فرهنگ و حال و هواى سياسىشان
ريشه دارد ،يعنى عمدت ًا محيط زندهگيشان
در نگرش آنها به اسالم تأثير گذاشته است.
اين حرف صحيحى است ...اما هر جا معيار
اسلوبهاى تاريخىِ منطقى توانست واقعيت
عينى را تصديق نمايد ،انسان بايد آن واقعيت
را قبول كند ...مثل همان بحث اسطوره ...كه
حكايت آدم و حوا از نمونههاى آن است
و براى مبادى نژاد آدمى ،توصيف علمى
به شمار نمىآيد ...انسان اميد آن را دارد تا
مسلمانان همچنين توصيفى از اشارۀ قرآن به
ابراهيم و اسماعيل در مكه را بپذيرند؛ زيرا
يقين داريم كه ابراهيم به ّ
مكه نرسيده ...اما
ارتباط اسالم يا سنّت اسالم با سنّت ابراهيمى
را در قالب يك تصوير نشان مىدهد...
(همان ،ص226ـ.)230
همچنين وات داستان آيات شيطانى يا واقعۀ
غرانيق را پذيرفته ،حتا آن را مرزى ميان دو
دورۀ تاريخى در برخورد پيامبر با مشركان
مىداند .وى در فصل محمد (ص ّلیاهلل
علیه و س ّلم) از كتاب تاريخ اسالم كمبريج

ص74ـ.)75
پذيرش دخالت شيطان در وحى و تأكيد
بر اينكه اين پيامبر است كه در مسير راه
به اين نتيجه مىرسد كه از توجه به الههها
دست بردارد ،از جمله انتقادات مسلمانان
به تحليلهاى وات است؛ زيرا نمىتوان
پذيرفت كه فردى رسول خدا باشد و شيطان
بتواند در دريافت وحى او دخالت كند؛ زيرا
ديگر هيچ اعتمادى به هيچ يك از گفتههاى
وى نخواهد بود (ر.ك :جعفريان“ ،تأملى در
فصل محمد (ص ّلیاهلل علیه و آله و س ّلم)
تاريخ اسالم كمبريج” در تأمالت تاريخى).
نقدها
آثار وات مورد توجه و تحسين مسلمانان قرار
گرفته و تعدادى از تأليفات وى ترجمه شده
است؛ اما نقدهايى نيز از سوى انديشمندان
ايرانى و عرب ،به ويژه در باب سيرۀ نبوى بر
آثار ايشان منتشر شده است .آيتاهلل شعرانى
تعليقاتى بر كتاب مح ّمد پيامبر و دولتمرد
نوشت ،همچنان كه استاد سيد جعفر شهيدى
تعليقاتى بر كتاب فلسفه و كالم اسالمى دارد.
سيد محمد ثقفى در مقالهیى در نقد كتابهاى
محمد در مكه و محمد در مدينه نگاشت.
[ ]19پاياننامۀ كارشناسى ارشد جناب آقاى

مىنويسد:
قرآن حداقل يك بار به دخالت شيطان در
وحىیى كه بر محمد نازل شده بود ،اشاره
مىكند ...محمد (ص) اميدوار بود تا با
تجار بزرگ به توافقى دست يابد .وحى
نازل مىشود و نام الهۀ الت ،عزى و منات
در آن ذكر مىشود .دو يا سه آيۀ ديگر نيز
وساطت اين الهه را مورد تأييد قرار مىدهند.
كمى بعد مح ّمد پيام ديگرى دريافت مىكند
كه آيههاى قبلى را نسخ مىكند ...به هر
صورت ،به مرور زمان ،او بايد پى برده
باشد كه خويشتندارى ...در مقابل چنين
نيايشى جنبههاى مهم تعاليمش را به مخاطره
مىاندازد ...از اين زمان به بعد ،تأكيد بر
يگانهگى خدا است كه مشخصۀ منحصر به
فرد اسالم شد( ...تاريخ اسالم كمبريج ،ج،1

رزّاقى در رشتۀ تاريخ اسالم موسسۀ آموزشى
و پژوهشى امام خمينى قم با عنوان “نقد و
بررسى ديدگاههاى مونتگمرى وات دربارۀ
سيره نبوى” از مفصلترين اين نقدهاست.
سيد عطاءاهلل مهاجرانى که در مقالهیى به نقد
كتاب برخورد آراى مسلمانان و مسيحيان
پرداخته ،در كتاب اسالم و غرب مىنويسد:
 ...مونتگمرى وات كه از قضا ،سلمان رشدى
درس تاريخ اسالم را پيش او خوانده است،
در كتاب محمد پيامبر و دولتمرد بحث
درس ناخواندهگى و مكتب نرفتن پيامبر
اسالم را انكار مىكند و باور دارد كه نمىتوان
پذيرفت كه تاجر جوانى مثل مح ّمد ،درس
نخوانده باشد]20[ ...
سيد مصطفى حسينى طباطبايى نيز در نقد
آثار خاورشناسان به نقد ديدگاه وات در باب

ماهيت وحى پرداخته ،برخى از اشتباهات
وى را متذكر مىشود]25[ .
دانشمندان مسلمان عرب نيز در باب سيرۀ
نبوى به نقد تفكرات مونتگمرى وات
پرداختهاند؛ از جمله ،عمادالدين خليل در
كتاب المستشرقون و السيرة النبوية به تفصيل
در دو فصل مج ّزا به نقد برخى از آراى وات
در كتاب محمد در مكه و كتاب محمد در
مدينه پرداخته است ]29[ .به نقد تفكر وات
پرداختهاند.
با اين حال ،بايد به اين نكته اذعان كرد كه
مونتگمرى وات يكى از مستشرقان باانصافى
است كه به بسيارى از خطاهاى مستشرقان
و نقاط قوت اسالم و تمدن اسالمى اذعان
كرده ،به خاورشناسان توصيه مىكند كه:
به منظور ارتباط خوب با مسلمانان الزم است
كام ً
ال به مديون بود ِن خودمان به فرهنگ
اسالمى اعتراف كنيم ...پنهان ساختن آن
نشانۀ غرور و مباهات بىجا و غلط است...
من مسلمانان را ...نمايندهگان يك تمدن
با دستاوردهاى بزرگ مىدانم ...وظيفۀ ما
اروپاييان ...اين است كه ...به وامدار بودن
عميق خويش به عرب و جهان اسالم اعتراف
كنيم]30[ ...
آثار
مونتگمرى وات در طول شصت سال كار
علمى خويش (1937ـ )2006به غير از
تدريس ،بيش از سى كتاب و دهها مقاله
دربارۀ اسالم و تاريخ آن و نيز روابط
مسيحيان و مسلمانان نوشت .مهمترين اثر
ماندگار او دو جلد كتاب مح ّمد در ّ
مكه و
مح ّمد در مدينه و خالصۀ آن به نام محمد،
پيامبر و دولتمرد است كه بنابر ديدگاه
نويسندۀ مقالۀ “ويليام مونتگمرى وات” در
مجلۀ تايمز لندن“ ،در نيم قرن اخير كار قابل
مقايسهیى با كتاب محمد ،پيامبر و دولتمرد
مونتگمرى وات نداريم”.
كتابها (به غير از آنهايى كه در بخش
زندهگانى معرفى شد):
Islam and the Integration of .1
]Society (1961);[31
The Formative Period of Islam� .۲
]ic Thought (1973, 1998, 2002);[32
Islam Political Thought (1968, .3
]1980, 1998);[33
Islamic Philosophy and Theol� .4
ogy (1962, 1979, 1985, 1992, 1995,
]1996);[34
Islamic Creeds, A Selection .5
](1995);[35
The Faith and Practice of .6
Al-Ghazali (1953, 1994, 2000,
]2004);[36
A Short History of Islam .7
](1995);[37
History at Islamic Spain .8
](1965);[38
Influence of Islam on Medival .9
]Europe (1972);[39
Islam and Christianity Today .10
](1984);[40
Muhammad’s Mecca: History .11
]from the Quran (1988);[41
Islamic Fundamentalism and .12
]Modernity (1988);[42
]Der Islam (1980, 1985);[43 .13
…
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بخش نوزدهـم

کـارنامـۀ
مســعود

عبدالحفیظ منصور
ِ
ناموفق مجاهدین باالی گارنیزیون «رخه» ،قوای رژیم کابل را چون
عملیات
ماری زخمی ساخت که به هرچه میرسید ،نیش میزد .از آن به بعد ،انداختهای
پراکندۀ توپخانه و حمالت هوایی بر مناطق مسکونی شدت گرفت و روزی
نبود که در اثر این انداختهای کورکورانه ،دهقانی در مزرعهاش شهید نشود
و یا بانویی در کنار گهوارۀ فرزندش .در پهلوی آن ،قوای محصور رژیم کابل
تالشهایی به خرج رسانید تا در تپههای اطراف گارنیزیون مذکور ،پوستههایی
تاسیس نماید و حلقۀ محاصره را بشکند .گرچه قوای رژیم نتوانست حلقۀ
محاصره را بشکند ،ولی در یکی از این حمالت ،قوماندان عبدالواسع (قوماندان
قرارگاه چمالورده) به شهادت رسید.
حملۀ سوم
شکست شورویها در حمالت بهاری و تابستانیشان به پنجشیر و وضعیت
ِ
ضعیف پایگاه قوای رژیم کابل در رخه ،برای شورویها جبهۀ پنجشیر
بسیار
را به حیث یک دشمنِ سرسخت و نیرومند مطرح کرده بود .بنابراین روسها
لشکرکشی مجدد را بدان دره تدارک دیدند که به تاریخ بیستم قوس به تهاجم
پرداختند.
حمله وقتی صورت پذیرفت که گارنیزیون قوای رژیم کابل در مرکز ولسوالی،
زی ِر آتش دهشکۀ مجاهدین ،مشهور به «دهشکۀ صوفی» (صوفی غالمالدین)،
قرار داشت و روزی نبود که دو یا سه تن از سربازان رژیم به قتل نرسند.
قوای رژیم از این وضع به حدی به تنگ آمده بود که چند بار موی سفیدان
و اهالی قریههای ماحو ِل ولسوالی را جمع نموده و اخطار داد تا به مجاهدین
توصیه کنند که دست از محاصره بردارند.
نیروهای شوروی در این حمله از  1260عرادۀ جنگی ،راکتهای ثقیل زمین به
زمین و بیش از ده هزار عسکر پیادهنظام استفاده بردند ،این جنگ که مدت 17
روز در موسم سرما جریان یافت نیز به سود ارتش سرخ نیانجامید.
در طول این نبرد 27 ،عراده تانک 35 ،عراده موتر ،دو فروند هلیکوپتر و
چهارصدوپنجاه نفر قوای مشترک شوروی و رژیم کابل ،از بین رفت و از
مجاهدین15 ،تن و از اهالی ملکی ،حدود  100نفر به درجۀ شهادت نایل
آمدند.
شورویها درین عملیات دوصد باب خانۀ مسکونی 60 ،باب دکان را ویران
و یا به آتش کشیدند .و مجاهدین پنجشیر طی این درگیریها 65 ،میل سالح
گونهگون به شمول دو میل زیکویک ،یک میل ماشیندار چارمیله ،یک میل
نارنجکانداز و مقادیری مهمات و مواد به غنیمت گرفتند .همچنان  32سرباز
و چهار افسر داخلی به اسارت مجاهدین درآمدند.
سربازان شوروی باالخره به تاریخ  6جدی با تحمل خسارات و تلفات مالی و
جانی فراوان ،پنجشیر را ترک گفته و قوای رژیم کابل مستقر در «رخه» را نیز
با خود بردند و پنجشیر کام ً
ال آزاد گردید)7(.
شبکۀ ستم ملی
در زمستان سال  1359یک شبکۀ مربوط به سازمان «ستم ملی» در عالقهداری
حصۀ دو از جانب مجاهدین کشف گردید)8(.
این شبکه سالها قبل از جانب «عبدالحفیظ آهنگرپور» یکی از رهبران این
سازمان که خود باشندۀ همین منطقه بود ،تاسیس شده بود.
آهنگرپور در دوران حکومت داوود خان ،محبوس و در پلچرخی کشته شد.
به قول معلم محمدنعیم که آمریت عالقهداری دره را عهدهدار بود ،این شبکه
در سراسر پنجشیر حدود یکهزار نفر عضو داشت و در مناطق «دره هزاره»،
ملسپه و تاواخ اکثریت را دارا بودند.
اعضای این دسته بهسرعت از جانب مجاهدین دستگیر و به زندان انداخته
شدند .بیش از سی تنِ آنها به حکم محکمه ،قبل از حملۀ چهارمِ شورویها
اعدام گردیدند و بقیه پس از مدتی حبس و اظهار ندامت ،رهایی یافتند.
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نویسنده :محمد مختار الشنقیطی
موحد
برگرداننده به فارسی :مهران
ّ
تاریخ خود
ن است ملتها زندانی
گاهی اوقات ممک 
ِ
شوند و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که حافظۀ
جمعیِ ملتها فرسنگها از رویدادهایی که بهراستی
در در تاریخ اتفاق افتاده ،فاصله بگیرد و آنها بهجای
اینکه به دنبال آگاهی یافتن از آنچه واقع ًا روی داده،
باشند ،آرزوهای باطنی خود را جایگزین حوادث
تاریخی کنند و تالش ورزند قرائتی از تاریخ ارایه
کنند که مبتنی بر جدل و منفیبافی و یکجانبهگرایی
باشد.
هرگاه در مورد کشمکشی که میان سلفیها و
شیعیان ،هماکنون در جهان اسالم در جریان است
به کندوکاو بپردازیم ،بهآسانی درخواهیم یافت که
مهمترین انگیزه برای این کشمکشها و دعواها
اختالف دربارۀ روایت و تحلیل و تفسیر تاریخ
اسال م است .این اختالف و ستیزهگی و ناسازگاری،
تنها دربارۀ روایت تاریخ خالفت راشده نیست،
بلکه تاریخ اسالم با همۀ مراحل آن از جمله هجوم
مغولها به دنیای اسالم و جنگهای صلیبی و دورۀ
طوالنی خالفت عثمانی را در بر میگیرد.
دریغا که این اختالفها ناشی از اختالف در
برداشتهای اکادمیک و علمی که برکنار از
انگیزههای غیرعلمی باشد ،نیست .اختالفهای
اکادمیک معموالً به خونریزی و کشمکشهای
دردناک و تراژیک نمیانجامد .در واقع ،این نزاعها
میان دو حافظۀ جمعی متضاد صورت میگیرد
که هیچ یک از آنها مبتنی بر خوانشی دقیق و
موشکافانه از گذشته نیست ،بلکه بیشتر بر اساس
نتیجهگیریهای عجوالنه و شتابآلودیاست که از
نظر منطقی ،بر پایههای سست و لرزانی بنا یافته و
ِ
مستندات ضعیف و نامعتبر تاریخی شکل
بر مبنای
گرفت ه است .در کنار اینکه هر کدام از این دو قرائت
از تاریخ میکوشد انبوهی از اوصاف زشت و منفی
را بارِ طرف مقابل کند و هرگز گوشش بدهکار
رعایت انصاف و دقت علمی نیست.

روابط نیک سنیان با شیعان دوازدهامامی تا موقعی ادامه داشت که مدرسۀ فکری ابن تیمیه
پا به عرصه گذاشت و دیوارهای بلندی میان شیعیان دوازدهامامی و اهل سنت کشید و پیروان
این دو مذهب را از یکدیگر جدا کرد
شیعیان دوازدهامامی  -که برحسب برآوردهای ابن جبیر ،جهانگرد نامدار و دیگران ،اکثریت
ساکنان دمشق و َحل َب را در زمان جنگهای صلیبی تشکیل میدادند  -از هواداران صالحالدین
ایّوبی بودند و بخشی جداییناپذیر از لشکریان او .برخالف آنچه روایتهای سلفی ،امروزه
میخواهند ترویج کنند .در این زمینه کافیاست بدانیم که نخستین کسی که بیوگرافی
صالحالدین ایّوبی را نوشت ،تاریخنویس شیعهمذهب ،یحیی بن ابی طی َحل َبی بود .از عبارتهایی
که به نقل از کتابهای ابیشامه و دیگران از کتاب آن مورخ شیعهمذهب بهدست ما رسیده،
بهخوبی میتوان دریافت که او بهش ّدت دوستدار و هواخواه خاندان ایّوبی بودهاست
صالحالدین ایّوبی با شیعیان به دلیل شیعه بودنشان نجنگید .نیز علت جنگیدنش با سنیها سنی
بودن آنها نبود .ایّوبی مردی عملگرا و دادگر بود .مردم را در برابر کارهای زشتشان مجازات
ِ
میکرد نه بهخاطر مذهبشان و بیش از آنکه به بحث و جدلهای کالمی و فقهی ارزش و اهمیت
قایل شود ،کارهای اخالصمندانه و بیشایبه به سود امت اسالم و وفاداری به جامعۀ اسالمی را
باارزش تلقی میکرد و به دیدۀ قدر مینگریست

تاریخ و حافظۀ جمعی
در اینجا میکوشیم در مورد تفاوت و دگرسانی
میان تاریخ و حافظۀ جمعیِ ملتها سخن برانیم و
برای اینکه بهتر بتوانیم موضوع حافظۀ جمعیِ آشفته
و مغشوش را روشن بسازیم ،مثالی از صالحالدین
ایّوبی میزنیم و نشان میدهیم که چهطور سلفیّان
و شیعیان در حال حاضر با صالحالدین برخورد
میکنند و خواهیم دید که چهگونه ارایۀ روایتی
ناقص و نادرست و تحریفشده از صالحالدین
ایّوبی باعث شده در وضعیّتی که مسلمانان بسیار
نیازمند یکپارچهگی و احساس تعلق به هویّت
مشترک و سرنوشت مشترک هستند ،به یگانهگی و
همبستهگی مسلمانان آسیب جدّ ی وارد شود.
میتوان در خصوص تعریف «دانش تاریخ» گفت که
ثبت و تقریر بیطرفانۀ رویدادهای زندهگی بشری
در محدودۀ زمان و تحلیل و ارزیابی مفهوم و فلسفۀ
این رویدادها در زمان حال و آینده را دانش تاریخ
مینامند .نیز در خصوص تعریف «حافظۀ جمعی»
میتوان نوشت که حافظۀ جمعی ،عبارت است از
برجستهسازی و یادآوری دلبخواهی رویدادهای
تاریخی به منظور استفادۀ ابزاری از آنها برای
بهدست آوردن اهداف سیاسی و ایدیولوژیک جمعی.
با توجه به این دو تعریفی که از علم تاریخ و حافظۀ

جمعی ارایه کردیم ،به چند تا تفاوت و ناسازواری
میان این دو دست مییابیم.
نخست اینکه حقیقت در دانش تاریخ ،خود هدف
است و کاربردی آموزشی و علمی دارد ،در حالیکه
حقیقت در حافظۀ جمعی در خدمت مقاصدی
خاص قرار میگیرد و در بسیاری از اوقات در پای
اهداف آنی و زودگذر قربانی میشود.
ِ
خوانش عاری از حب و بغض
دوم اینکه بیطرفی و
رویدادهای تاریخی ،یکی از ویژهگیهای مهم دانش
راستین تاریخ است .این در حالیاست که حافظۀ
جمعی ،خاصیّت یکجانبهنگری و برخوردی عاطفی
با مسایل را دارد چرا که هدف حافظۀ جمعی ،یاری
رساندن به فرآیند شکلگیری هویتی جمعی و
ترسیم مرز میان جمعی از مردم با دیگر کتلههای
انسانیاست حتّا اگر این مرز ،وهمی و ساختهگی
و ّ
قلبی باشد.
نمیخواهم بگویم که حافظۀ جمعی ،پدیدهیی مطلق ًا
منفی و ناسودمند است .هر گروه دینی یا میهنی یا
نژادی ،ناگزیر از داشتن حافظهیی جمعیاست که به
صورت داستانها و قصههای حماسی پدید میآید
و شالودۀ زیست گروهی و کار مشترک گروهی را
میسازد .مشکل از جایی پدید میآید که حافظۀ
جمعی بر مبنای اوهام و افسانهها و خرافات و نه

بر پایۀ حقایق ،شالودهگذاری شده باشد .یا اینکه
حافظۀ جمعی به جای اینکه کمک کند صاحبا ِن
آن حافظۀ جمعی در صدد تقویت و نیرومندسازی
خود برآیند ،موجب شود که گروهی که آن حافظۀ
جمعی را با خود یدک میکشند ،دست به تحقیر و
خوارداشت دیگران بزنند و نفرت و سوءتفاهم در
میان مردم ایجاد کنند.
دو روایت متضاد از صالحالدین ایّوبی
حافظۀ جمعی سلفیها صالحالدین ایّوبی را قهرمان
همۀ مسلمانان نمیداند ،بلکه او را به عنوان قهرمانی
سنّی و سلفی تلقی میکند که در کارهایی که در
طول زندهگیاش انجام داده ،اولویتهای خاصی را
که مورد پسند سلفیهاست ،در نظر گرفته است.
او زندهگی سیاسی و نظامی خود را با از بین بردن
دولت فاطمیان در مصر آغازید .سپس عزمِ خود را
جزم کرد و سرزمینهای اسالمی را از چنگ صلیبیها
درآورد و پرچم اهل سنّت و جماعت را (اهل سنت
و جماعت بر اساس همان تعریف تنگنظرانۀ
سلفیها) در شام و مصر و عراق به اهتزاز درآورد.
این نگرش تنگنظرانه و کوتاهبینانه به صالحالدین
ایّوبی را میتوان در نوشتههای شیخ سفرالحوالی از
عربستان سعودی و علیمحمد صالبی ،تاریخنویس
معروف لیبیایی ،مشاهده کرد .البته بسیارند آنهایی
که چنین تصویری را از صالحالدین رواج میدهند
و تبلیغ میکنند .در وبسایت شخصی سفرالحوالی،
متن سخنرانییی از او به نشر رسیده زیر عنوان
«تبانی رافضیان با صلیبیها در اشغال بیتالمقدس».
در جایی از این سخنرانی چنین آمده« :در اثنای
جنگهای صلیبی ،تبانی و همکاری میان شیعیان و
باطنیانی که بر سرزمینهای مصر و شام ،حکمروایی
میکردند و میان صلیبیان مهاجم صورت گرفت.
باطنیها برای صلیبیان به منظور اشغال بیتالمقدس
تسهیالتی را فراهم کردند .باطنیان هیچ جنگی برای
دفاع از بیتالمقدس برضد صلیبیها انجام ندادند.
صلیبیها به آسانی وارد بیتالمقدس شدند و حرمت
آن را دریدند و هفتاد هزار از مسلمانان را از دم تیغ
بیدریغ خود گذراندند تا آنجا که اسبهایشان در
خون مسلمانان کشتهشده تا زانو فرو رفت».
سفرالحوالی سپس از صالحالدین ایّوبی سخن میراند
و میگوید« :صالحالدین از نقطۀ درست شروع کرد
و آن اينكه مسلمانان اهل سنت را بر عقيدۀ صحیح
و بر کتاب و سنت گرد هم آورد و صف داخلی
مسلمانان را از جنایتکاران و منافقان و جریانهای
انحرافی پاکسازی کرد ،آنگاه به جنگ با دشمنان
بیرونی پرداخت و به یاری خدا به پیروزیهای
چشمگیری دست یافت .از همینروست که میبینیم
صالحالدین در مرحلۀ نخست ،مناطق تحت اشغال
صلیبیها را در شام و فلسطین به حال خود رها کرد
و با صلیبیان وارد جنگ نشد و به مصر رفت و دولت
فاطمیها را سقوط داد».
ِ
آقای سفرالحوالی در اینجا مقاومت جانانه و
حماسی مسلمانا ِن ساکن بیتالمقدس به رهبری
دولت فاطمی در برابر اشغالگران را فراموش
میکند .مسلمانا ِن بیتالمدس به مدت چهل روز زیر
فشار محاصرۀ شدید و هجومهای پی در پی صلیبیان
به مقاومت پرداختند .این را نیز آقای الحوالی
نمیخواهد بداند که شام در زمانی که مورد هجوم
صلیبیها قرار گرفت ،هرگز زیر نگین فرمانروایی
فاطمیها قرار نداشت.
ِ
خوانش تنگنظرانه و خُ ردکنگرشانه
معنای عملی این
از صالحالدین ایّوبی این است که با الهامپذیری از
آنچه صالحالدین انجام داد،
ن است که جهان
رسالت جوانان سلفی امروزی ای 
اسالم را از شیعیان پاک بسازند پیش از آنکه دست
به آزادسازی آن از چنگ استعمار خارجی بزنند و
نباید با شیعیان حتا اگر شهروندان کشوری یگانه
باشند ،همکاری کنند و نباید به آنها اعتماد بورزند،
هرچند اهداف...
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با توافق  ۵+۱و ایران بر سر مسألۀ هستهای

یکی از معضالت کالن دنیا حل شد

ماندگار -مسألۀ هستهای ایران ،پس از سیزده سال
نزاع و «بیستودو ماه مذاکرات نفسگیر» به توافق
انجامید و هر دو طرف توانستند با انعطاف و مدارا،
پروندۀ هست های را از کشمکش و دشمنی ،به یک بازی
برد برد تبدیل کنند.
حل مسألۀ هستهای ایران میان ایران و شش کشور
بزرگ جهان میتواند تأثیرات زیادی را روی مناسبات
حاکم بر کشورهای جهان و منطقه بگذارد.
ایران که پیش از این به عنوان دشمن و رقیب سر
سخت امریکا در منطقه شناخته میشد ،پس از این
میتواند به عنوان یک شریک و متحد واشنگتن
در راستای مبارزه با تروریزم و تهدیدات دیگری
که متوجه دو کشور است ،عمل کند .در عین حال
اختالف میان ایران و امریکا بر سر مسایل دیگر از
جمله اسراییل ،به جای خود باقی خواهد ماند.
البته مهم است که هر یک از دو طرف این توافق ،به
بهانهیی از خط نگذرند و همه چیز به نقطه اول بر
نگردد .اکنون ،امریکا و ایران هر دو در بیانیههایشان
سعی میکنند که انجام این توافق را به نفع خویش
تفسیر کنند و هر کدام از عباراتی کار گیرند که برد
خودشان را بیشتر نشان دهد؛ اما واقعیت این است که
با امضای این توافق ،ایران به حقیکه داشت دست
یافت و امریکا و دیگر قدرتها هم به نگرانیها و
پرسشهایشان پاسخ یافتند .این یک پیروزی دو
طرفه و بازی برد برد است که سبب حل یکی از
معضالت کالن جهان شده است.
توافق ایران و شش قدرت جهان ،مورد استقبال همۀ
کشورها به جز اسراییل قرار گرفته است.
اشرف غنی ،رییسجمهوری افغانستان از توافق
هستهیی میان ایران و کشورهای گروه  ۵+۱استقبال
کرده است.
ارگ ریاستجمهوری افغانستان با انتشار خبرنامهیی
نوشته است« :رییسجمهوری افغانستان ضمن ابراز
تبریکی به حکومت و مردم جمهوری اسالمی ایران،

تأکید میکند که حکومت افغانستان از هر اقدامی که
منجر به برقراری و تقویت صلح و ثبات در منطقه و
همچنین گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان
کشورها شود ،استقبال می کند».
توافق بر سر مسالۀ هستهای ایران به عنوان حل یکی
از مشکالت کالن دنیا ،این امید را به مردم افغانستان
میدهد که اگر سردمداران و سیاسیون افغانستان با
حس وطندوستی و تالشهای صادقانه ،بخواهند
کشورشان را به صلح ثبات برسانند ،میتوانند این به
این هدف دست یابند
 .توافق هستهای ایران بدون شک تأثیرات گستردهیی
بر منطقه بر جا خواهد گذاشت .چنانکه مردم
افغانستان انتظار دارند که توافق بر سر مسألۀ هستهای
ایران بتواند به وضعیت این کشور و منطقه نیز سودمند
واقع شود.
استقبال جهان
رؤسای جمهور ایران و امریکا در پیامهای جدگانهیی
از توافق هستهیی استقبال کردند.
اوباما تصریح کرد که بدون این توافق خاورمیانه در
معرض خطر جنگ قرار میگرفت.
روحانی نیز تحریمها را مسبب بروز شرایط سخت
در جامعه خواند و در سخنرانی خود پیرامون توافق
هستهای گفت« :مذاکره و توافقی پایدار است که برای
دو طرف حالت برد-برد را داشته باشد ».وی گفت
که تحریمها از لحاظ اقتصادی فشارهایی را بر جامعه
اعمال کرد و سبب ایجاد شرایط سخت در کشور شد.
جواد ظریف وزیر خارجۀ ایران در آغاز نشست نهایی
وزیران خارجه هفت کشور در وین گفت که این
توافق «کامل» و بیعیب نیست ،اما با این توافق فصل
جدیدی از امید گشوده شده و زمینه همکاریهای
بیشتر افزایش یافته است .در این نشست تمامی
وزیران خارجه کشورهای مذاکرهکننده و فدریکا
موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
حضور داشتند .ظریف از خاویر سوالنا و کاترین

واکنش مجلس سنا به اظهارات رییس اجرایی:

از مسـوولیت فرار نکنید!

مجلس سنا در واکنش به اظهارات عبداهلل عبداهلل رییس
اجرایی حکومت ،میگوید که حکومت کنونی مسوول
رخدادها و نا بسامانیهای جاری در کشور است و رهبران
حکومت وحدت ملی نباید از مسوولیت فرار کنند.
فضلهادی مسلم یار رییس مجلس در واکنش به اظهارات
رییس اجرایی گفت « :متأسفانه  ۱۳سال قبل در افغانستان
پارلمان وجود داشت؟ حکومت بود؟ افغانستان قوای
مسلح داشت؟ در هر کنج کشور تفنگ ساالری نبود؟ حال
که نظام درست شده و در اختیار شما گذاشته شده است؛
ممکن است خال داشته باشد».
آقای مسلم یار افزود :زمانی که باالی حکومت انتقاد
میشود میگویند شما تخریب میکنید؛ ملت در غم است،
و شما به انتقاد نمیمانید؛ پس مسوولیت خود را ادا کرده

نشستهای سران حکومت...
وی افزود :عملکرد حکومت وحدت ملی در مورد
وضعیت امنیتی و بیتفاوتی در برابر ناامنیها،
نگرانکننده و پرسشبرانگیز است.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان
ضمن نمایشی دانستن نشستهای رهبران دولت
کابل و مقامهای امنیتی اظهار داشت که امنیت
مردم با ارزشتر از برپایی نشستهای تشریفاتی
و اقدامات نمایشی است.
سرپرست والیت بلخ هشدار داد :حکومت وحدت
ملی به ویژه نهادهای امنیتی باید برنامههای عملی و

مدیریت درست نمایید.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا هم گفت« :
راه حل این نیست که ما فقط بار مسوولیت را به دوش
حکومت بگذاریم و بگوییم که ما میراث دار نظامی

موثری را برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان
اجرا کنند ،در غیر این صورت وضعیت و پیامدهای
آن غیر قابل کنترل خواهد شد.
اظهارات نور پس از افزایش ناامنیها و انفجار و
حملههای انتحاری در افغانستان در هفته اخیر بیان
شده است.
روز یک شنبه نیز بر اثر انفجار یک موتر
بمبگذاری شده در نزدیک پایگاه نظامی «چپمن»
که پیش از این یکی از پایگاههای مهم سازمان سیا
بود ،دستکم  30کشته به جا گذاشت.
سرپرست والیت بلخ چندی قبل نیز ضمن ابراز

اشتون ،مسئوالن پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و فدریکا موگرینی تشکر کرد.
باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا نیز اعالم کرد که
این توافق به معنای حل همه اختالفات میان ایران
و امریکا نیست .وی تصریح کرد که توافق فرصت
برای حرکت در جهتی جدید را میسر میکند .به گفته
رییس جمهور امریکا ،بدون توافق هستهیی خاورمیانه
با خطر جنگی جدید مواجه میشد.
جان کری وزیر خارجه و مذاکرهکنندۀ ارشد امریکا
پس از توافق با ایران در یک نشست خبری گفت:
ایران برای دستکم ۱۵سال رآکتورهای آب سنگین
نخواهد ساخت .او از روحانی ،ظریف و پادشاه عمان
نیز قدردانی کرد و وزیرخارجه ایران را مذاکرهکنندهیی
«وطن پرست» خواند.
والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه از توافق اتمی
استقبال کرد و گفت که جهان حال میتواند «نفس
راحتی» بکشد .پوتین تصریح کرد که این توافق کمکی
به همکاریهای روسیه و ایران در زمینه استفاده
صلحآمیز از انرژی است.
مارتین شولتس ،رییس پارلمان اروپا ضمن استقبال از
توافق اتمی ،آن را «آغازی برای دورانی جدید» خواند
و تصریح کرد ،این توافقی خوب برای ایران ،منطقه
وامنیت جهانی است.
در بیانیۀ مشترک که از سوی دو طرف به زبانهای
انگلیسی و فارسی قرائت شد ،آمده است« :گروه ۵+۱
و جمهوری اسالمی ایران از این «برنامه جامع اقدام
مشترک» تاریخی که ماهیت منحصرا ً صلحآمیز برنامه
هستهیی ایران را تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین
در رویکرد آنها نسبت به این موضوع میباشد ،استقبال
میکنند .آنها انتظار دارند که اجرای کامل این برجام
نقشی مثبت در صلح و امنیت منطقهیی و بینالمللی
ایفا نماید .ایران مجددا ً تاکید مینماید که تحت هیچ
شرایطی در پی سالحهای هستهیی ،ساخت یا تحصیل
آنها نخواهد بود».

پرچالش هستیم».
آقای ایزدیار افزود :حکومت گذشته همانطوری که
چالشهایی داشت دستآوردهای نیز داشت؛ اما حکومت
کنونی مسوولیت دارد که با چالش های موجوده در کشور
مقابله کند.
ایزدیار خاطرنشان کرد که آقای کرزی مطابق قانون
افغانستان حق دارد ،اپوزیسیون درست کند و طرحی
برای افغانستان داشته باشد و این حق را هیچ کس گرفته
نمیتواند.
او ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در
چارچوب قانون متوجه «عملکرد» خود باشند.
روز گذشته عبداهلل عبداهلل در دیدارش از بدخشان،
نابسامانی و چالشهای کنونی را ادامه چالشهای گذشته
خواند و گفت که رهبران همان حکومت امروز منتظر
سقوط حکومت وحدت ملی هستند .او تصریح کرد
که مسووالن حکومت گذشته بدانند که بدیل حکومت
وحدت ملی طالبان و داعش است.
آقای عبداهلل گفته بود که حکومت گذشته ،فرصت های
طالیی را به دوره تاریک تبدیل کرد.

نگرانی از افزایش ناامنیها در شمال افغانستان،
فعالیتهای حکومت وحدت ملی کشور را
غیرصادقانه اعالم کرده بود.
عطامحمد نور گفته بود که محمد اشرف غنی
رییسجمهور و عبداهلل عبداهلل رییساجرایی
حکومت وحدت ملی افغانستان توجهی به
مشکالت کشور ندارند و مشغول چانهزنی برسر
مشکالت داخلی دولت هستند.
وی تصریح کرده بود :رییسجمهور و رییساجرایی
حکومت وحدت ملی از ناامنیهای به وجود آمده
در شمال افغانستان چشم پوشی میکنند.

پس از عید زمان کار کمیسیون...

کمیسیون تالش کنند تا کمیسیونی مسلکی و تخنیکی برای
اصالحات بسازند.
اعضای کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی چهار ماه پیش،
بر بنیاد فرمان رییسجمهور غنی مشخص شد که پیش از
آغاز بهکار زمان آن به پایان رسید.
سیدحسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی و رسانهیی
ریاست اجرایی در گفتوگو با روزنامۀ ماندگار میگوید:
در روزهای نخست بعد از عید رمضان ،زمان آغاز کار
کمیسیون اصالحات انتخاباتی از طرف رهبران دولت
وحدت ملی اعالم خواهد شد.
آقای سانچارکی از چهرههای تازه معرفی شده در ترکیب
این کمسیون نام نمیبرد ،اما میگوید :چهرههاییکه از
طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی معرفی شده
بودند ،روی شان بحث شده که از این میان ،شمار زیادی از
این چهرهها مورد تفاهم قرار گرفته و نامهایشان در آیندۀ
نزدیک اعالم خواهد شد.
مشاور فرهنگی و رسانهیی ریاست اجرایی میافزاید :در
ترکیب تازه ،چهرههای جدید معرفی شده ،اما کسانیکه
پیش از این بر بنیاد فرمان رییس جمهور مشخص شده
بودند نیز حضور دارند.
آقای سانچارکی یکی از علتهای تأخیر کار کمیسیون
اصالحات انتخاباتی را انتخاب چهرههای متخصص و با
تجربه دانسته میگوید :کسانیکه در این کمیسیون معرفی
میشوند باید از دانش ،تخصص و تجربۀ انتخاباتی و
حقوقی برخوردار باشند.
او خاطر نشان میکند :تا حال لیست طوالنییی از طرف
جامعۀ مدنی ،نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات و رسانهها
فرستاده شده که از میان آنها یک مجموعۀ مسلکی و آگاه
انتخاب خواهد شد تا بتوانند از عهدۀ انجام اصالحات الزم
برآیند.
همچنان ،صدیقاهلل توحیدی معاون کمیسیون اصالحات
انتخاباتی ،کار کمیسیونی که توسط فرمان رییسجمهور
بهمنظور اصالحات انتخاباتی تعیین شده بود را پایان یافته
اعالم کرده ،میگوید :از ابتدا هم از هر دو طرف تقاضا کرده
بودیم که کمیسیون اصالحات انتخاباتی را تخنیکی بسیازید
تا سیاسی ،چون کمیسیون تخنیکی میتواند بیشتر روی
موضوعات جلوگیری از تقلبها در آینده جلوگیری کند.
آقای توحیدی خطاب به رهبران دولت وحدت ملی
میگوید« :لطف ًا به حال ملت رحم کنید و یک کمیسیون
تخنیکی ،متخصص و بیطرف را بسازید تا تمام جوانب
تقلب در پروسۀ انتخابات را بررسی کنند و اصالحات
سراسری در نظام انتخاباتی افغانستان باید به وجود آید».
آقای توحیدی با بیان اینکه اصالحات محدود و معین
نمیتواند اعتماد مردم را دوباره به پروسۀ انتخابات در
افغانستان جلب کند ،تأکید میکند :حضور چهرههای
معروف به تقلب در نهادهای انتخاباتی هم سبب بدگمانی
بیشتر مردم به انتخابات خواهد شد.
آقای توحیدی تصریح میکند :با گذشت هر روز قید زمانی
دولت وحدت ملی نیز رو به پایان است و رهبران دولت
باید هر چه عاجل به اصالحات مطرح شده بپردازند.

حزب اسالمی حمایتش...

در بیانیهیی که در وبسایت
شهادت به نشر شده بود ،از حمایت داعش در برابر طالبان
سخن گفته بود.
اما هارون زرغون سخنگوی حزب اسالمی به رهبری
گلبدین حکمتیار ،بعد از رد حمایت حکمتیار از سوی
داعش ،اعالم کرد :بیانیهیی که هفته گذشته مبنی بر حمایت
حزب اسالمی از گروه داعش توسط رسانهها منتشر شده
جعلی است.
وی در مصاحبه با رویترز گفت :هیچ یک از رهبران حزب
اسالمی حکمتیار در حمایت از داعش بیانیهیی را منتشر
نکردهاند.
هفته گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان،
با صدور بیانیهیی به پیروان خود گفته بود :در صورتی که
میان طالبان افغانستان و آن دسته از جنگجویان طالبان که
به گروه تروریستی داعش پیوستهاند ،درگیری صورت گیرد
باید از این جنگجویان حمایت کرد.
انتشار بیانیه حزب اسالمی حکمتیار در مورد حمایت از
گروه تروریستی داعش موجی از واکنشها را با خود به
همراه داشت.
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سلف ّیان و شیعیان و...

و دغدغههای مشترکی با هم داشته باشند.
در حافظۀ جمعی شیعیان امروزی ،صالحالدین
ایّوبی نهتنها مطلق ًا قهرمان نیست بلکه ماجراجویی
نظامیست که مهمترین دولت را  -که دولت فاطمی
باشد  -از میان برداشت و با صلیبیها دست به
سازش زد و در معاهدۀ «رمله» بخشی از سرزمینهای
اسالمی را به آنها واگذار کرد و با سرکوب کردن
شیعیان و طعمۀ آتش ساختنِ کتابخانههای فاطمیان
در مصر ،اقدام به ترویج و نشر جهل و تعصب و
دگماندیشی کرد.
اینگونه رویکرد نسبت به مردهریگ صالحالدین
ایّوبی را میتوان در کتابی که تاریخنگار اهل سوریه،
حسن امین ،زیر عنوان «صالحالدین ایّوبی و عباسیّان
و فاطمیّان و صلیبیّان» نوشته بهخوبی مشاهده کرد.
یکتن از نویسندهگان شیعهمذهب ،احمد راسم
نفیس ،تا آنجا در نکوهش عملکرد صالحالدین پیش
رفته که او را «هوالکوالدین ایّوبی» نامیدهاست.
در اینجا نویسندهگان شیعهمذهب به این نکته توجه
نمیکنند که صالحالدین ایّوبی با آنکه اشتباهات
متعددی را مرتکب شد که از جملۀ این اشتباهات
میتوان از کوتاهیاش در حق کتابخانههای
مصر یاد کرد ،زندهگیاش را وقف تالش برای
بازپسگیری سرزمینهای اسالمی از دست کفار
صلیبی نمود و همۀ عمرش را یا صرف جنگ کرد
یا صرف پهرهداری از مرزهای سرزمینهای اسالمی.
حال آنکه زمامداران همدورهاش همهگی غرق ناز
ِ
نعمت شاهانه بودند و از مشکالت مردم بهشدّ ت
و
غافل .از جملۀ همین زمامدارن در گام نخست از
خلیفهگان فاطمی باید یادآوری کرد که پس از زوال
دولت خود ،گنجهای سرشار از طال و جواهر را به
یادگار گذاشتند و حتّا مورخان نتوانستند تعجب خود
ناشی از افسانهیی بودن این گنجها را پنهان کنند.
معنای عملی این رویکرد نسبت به میراث صالحالدین
ایّوبی این است که شیعیان نباید بهجز به هممذهبان
خود اعتماد کنند و بایسته است به شک و تردید
نسبت به رفتار سنیّانی که دم از مقابله و رودررویی با
دشمنان خارجی میزنند ،نگاه کنند.
با نگاهی موشگافانه و نکتهسنجانه به زندهگی
صالحالدین ایّوبی با تکیه بر منابع دست اولی که در
زمان زندهگی او یا کمی پس از مرگش به رشتۀ تحریر
کشیده شده ،بهروشنی درمییابیم که هر دو خوانش -
خوانش سلفی و خوانش شیعی  -از زندهگی سیاسی
و نظامی صالحالدین ایّوبی ،سادهانگارانه و مصداق
سادهسازی شخصیتی پیچیده و چندپهلوست .در
واقع ،ما میخواهیم بدین وسیله صالحالدین را در
ذیل چارچوبهای فرقهیییی که بر فضای فکری
ما امروزه حکمروایی میکند ،تعریف کنیم .هر دوی
این دو حافظۀ جمعی  -حافظۀ جمعی سلفیها و
حافظۀ جمعی شیعیان  -دو نمونۀ تمامعیار از حافظۀ
جمعییی به حساب میآیند که بر مبنای اوهام و
افسانهها شالودهگذاری شدهاست.
اشکالهای روایت سلفی از صالحالدین ایّوبی
اشکال روایت سلفیها از صالحالدین ایّوبی در دو
جا آشکار میشود :اوالً :صالحالدین ایّوبی ،سنی به
آن مفهومی که سلفیهای امروزه در ذهن دارند نبود،
چرا که او از رهگذر کالمی و عقایدی ،اشعریمذهب
بود .بر اساس آنچه سیوطی و دیگران نوشتهاند،
صالحالدین ،مؤذنان را دستور داده بود که هر شب از
منبرهای خود عقیدۀ اشعری را جار بزنند .همچنین،
قاضیِ شر ِع صالحالدین و نویسندۀ زندهگینامهاش،
ابن شداد ،یادآور میشود که صالحالدین سرودههای
صوفیانه را میشنید(صوفیمشرب بود).
از جمله اصول ارزشمندی که ابوالحسن اشعری،
پایهگذار مکتب کالمی اشاعره ،پایهگذاری و ترویج
کرد این بود که تکفیر هیچ یک از کسانی که به سوی
کعبه نماز میگزارند (اهل قبله) ،روا نیست.
واقعیت آناست که اگر صالحالدین سلفی میبود و
با اشعریان دشمنی میورزید و صوفیان را بدعتگذار

و منحرف از دین میشمرد و شیعهمذهبان را کافر
میدانست ،هرگز نمیتوانست مسلمانان را زیر
پرچمی واحد گرد آورد و سرزمینهای اسالمی را از
دست دشمنان اسالم نجات دهد.
بختیاری مسلمانان در زمان جنگهای صلیبی این
بود که صالحالدین ایّوبی که پرچم دفاع از کیان امت
اسالمی را حمل میکرد ،صاحب خردی اشعری و
پیچیده بود و نابختیاری و بدشانسی مسلمانان در
عصر حاضر این است که آنهایی که خود را مدافع
یا دشمن دوآتشۀ صالحالدین ایّوبی قلمداد میکنند،
برخوردار از عقل سلفی سادهانگار یا خرد شیعیِ
سادهپندار هستند و میخواهند شخصیتهای پیچیده
و چندپهلوی تاریخی را به دلخواه خود دستهبندی
کنند.
این را از این جهت نمیگویم که من خودم وابسته به
مذهب اشعری هستم .بنده هلل الحمد نه اشعری هستم
و نه سلفی ،نه شیعهمذهبم و نه سنّیمذهب .بهتر
میدانم خود را مسلمان بنامم ،همان نامی که قرآن
کریم برای پیروان حضرت محمد برگزیدهاست (هو
سماکم المسلمین) .اینکه به عنوان مسلمان شناخته

را در برابر کارهای زشتشان مجازات میکرد ،نه
به خاطر مذهبشان و بیش از آنکه به بحث و
جدلهای کالمی و فقهی ارزش و اهمیت قایل شود،
کارهای اخالصمندانه و بیشایبه به سود امت اسالم
و وفاداری به جامعۀ اسالمی را باارزش تلقی میکرد
و به دیدۀ قدر مینگریست.
او مدتی به عنوان وزیر در دولت فاطمیان کار کرد.
همانگونه که با پسران نورالدین زنکی که سنیمذهب
بودند ،هفت سال جنگید تا شام را با مصر در مواجهه
با لشکریان صلیبی ،متحد و یکپارچه بسازد.
جالب اینکه ابن اثیر که تاریخنگاری سنیمذهب
است ،شدیدترین انتقادها را در کتاب تاریخ خود،
نسبت به صالحالدین روا داشته؛ چرا که ابن اثیر از
دوستداران و نزدیکان خاندان زنکی در موصل و
َح َلب بود ،در زمانیکه ایّوبی با آنها میجنگید.
عمارۀ یمنی ،فقیه و چامهسرای سنیمذهب ،همان
کسی بود که دست به شورش برضد صالحالدین زد
و تالشهای فراوانی انجام داد تا بلکه بتواند دولت
فاطمی شیعهمذهب را دوباره به قدرت برساند.
انگیزههای منفعتطلبانۀ عماره بر گرایش مذهبیاش

چیره شده بود(البته بسیاری از مردم در هر زمانهیی
چنیناند و بیش از هر چیزی ،منفعتهای مادی
برایشان ارزشمند است).
عماره در سرودههایش بهصراحت مینویسد که او
بهخاطر دریافت صلت و مزایای مادی ،خلیفهگان
فاطمی را ستایش میکند با آنکه از لحاظ مذهبی ،با
آنها مخالفاست.
عماره بیش از آنکه به شیعه بودن یا سنی بودن
عنایتی داشته باشد ،دغدغۀ صلتهایی را داشت
که از خلیفهگان فاطمی در برابر سرودن شعر در
ستایش آنها دریافت میکرد .او در بارۀ ت ََرک خوردن
وحدت مسلمان پس از جنگهای َج َمل و ِ
صفین
نمیاندیشید ،بلکه بیشتر خوشگذرانیهای شاهانه
در کاخهای فاطمیان برایش اهمیت داشت .او آشکارا
به این مسأله در سرودههایش اشارت کرد ه است.

شوم ،برای من بهتر است از اینکه اسیر نامگذاریها
و اصطالحات تاریخی تازهپیدا شده شوم.
ثانی ًا :صالحالدین ایّوبی ،هیچ مشکلی با شیعیان
اثناعشری که اکثریت شیعیان امروزی را تشکیل
میدهند نداشت ،مشکل او با شیعیان اسماعیلیِ
فاطمی  -از جمله با زمامداران آن زمان مصر  -و نیز
با گروه خونریز حشاشین (پیروان حسن صباح) بود.
گروه اخیرالذکر ،تالشهایی به خرج داده بود برای
ترور صالحالدین ایّوبی ،اما موفق نشده بود.
از همین رو ،هنگامی که دولت فاطمی که پیرو
مذهب اسماعیلی بود زوال یافت ،بسیاری از
اسماعلیّان به مذهب شیعۀ اثناعشری گرویدند چرا
که دوازدهامامیها پس از زیدیه بیشترین مقبولیّت را
در نزد مسلمانان سنی در آن زمان  -و بعدها نیز -
داشتند .روابط نیک سنیان با شیعان دوازدهامامی تا
موقعی ادامه داشت که مدرسۀ فکری ابن تیمیه پا
به عرصه گذاشت و دیوارهای بلندی میان شیعیان اشکالهای برداشت شیعیان از شخصیت
دوازدهامامی و اهل سنت کشید و پیروان این دو صالحالدین ایّوبی
برداشتی که امروزه بر فضای فکری شیعیان حاکم
مذهب را از یکدیگر جدا کرد.
شیعیان دوازدهامامی  -که بر حسب برآوردهای ابن است ،صالحالدین ایّوبی را متهم به خیانت به
جبیر ،جهانگرد نامدار و دیگران ،اکثریت ساکنان مسلمانان و سازشکاری با صلیبیها میکند  -آنگونه
دمشق و َح َلب را در زمان جنگهای صلیبی تشکیل که حسن امین ،در کتابش آورده است .اما نادرست
میدادند  -از هواداران صالحالدین ایّوبی بودند و و ناقص بودن این برداشت ،آشکارتر از کفر ابلیس
بخشی جداییناپذیر از لشکریان او .برخالف آنچه است .اوالً :برعکس رویّۀ امیران و زمامدارن پیش از
خود  -مثل نورالدین زنکی  -صالحالدین ایّوبی دست
روایتهای سلفی ،امروزه میخواهند ترویج کنند.
در این زمینه کافیاست بدانیم که نخستین کسی که به سرکوب شیعیان نزد ،بلکه کوشید آنها را به دلیل
بیوگرافی صالحالدین ایّوبی را نوشت ،تاریخنویس اشتراک و نزدیکی عقاید دینی و با وجود تفاوتهای
شیعهمذهب ،یحیی بن ابی طی َح َلبی بود .از مذهبی در آغوش بکشد و از آنها حمایت کند .در
عبارتهایی که به نقل از کتابهای ابیشامه و دیگران همین راستا تالش کرد آنها را بخشی از لشکر خود
از کتاب آن مورخ شیعهمذهب به دست ما رسیده ،به بسازد و برضد صلیبیها بسیج کند.
خوبی میتوان دریافت که او به شدّ ت دوستدار و بیجهت نیست که تاریخنویس شیعهمذهب ،ابن
ابی طی ،صالحالدین را میستاید و کتابی در مورد
هواخواه خاندان ایّوبی بودهاست.
صالحالدین ایّوبی با شیعیان به دلیل شیعه بودنشان زندهگیاش مینویسد .پدر و خانوادۀ ابن ابی طی
نجنگید .نیز علت جنگیدنش با سنیها سنی بود ِن (پدر ابن ابی طی از فقیهان و رهبران شیعه در َح َلب
آنها نبود .ایّوبی مردی عملگرا و دادگر بود .مردم بود) در زمان نورالدین زنکی ،از شهرشان حلب،

تبعید شده بودند تا آنکه صالحالدین آمد و ستم را
از آنها رفع کرد و آنها را به شهرشان بازگردانید.
نباید دربارۀ اقدام صالحالدین ایّوبی مبنی بر ساقط
ساختن دولت فاطمی ،انگیزههای مذهبی و فرقهیی
ِ
کوچک
جستوجو کنیم .صالحالدین ،دولتهای
دیگری را نیز در شام و عراق که همه سنیمذهب
بودند ،از میان برداشت تا بدینگونه وحدت و
یکپارچهگی مسلمانان را در برابر دشمن بیرونی،
تأمین کند.
هنگامیکه صالحالدین تصمیم گرفت جلو کارهای
نادرست خالفت فاطمی را بگیرد ،خلیفۀ فاطمی،
العاضد باهلل را نکشت  -برخالف سنت حاکم بر آن
دوران ،دورانی که شاهد ترورها و قتلهای سیاسی
پرشمار و بیرویّهای بود  -بلکه کوشید به تدریج
برنامههای خود را پیاده کند و صبر کرد تا العاضد باهلل
به مرگ طبیعی رخت از جهان بربندد .برپایۀ آنچه
ابن شداد مینویسد ،هنگامی که آخرین خلیفۀ فاطمی
درگذشت ،سلطان صالحالدین ،مراسم عزاداری
بزرگی برگزار کرد و به خاطر مردن خلیفه از خود
اندوه نشان داد و او را ستود و فضایلش را برشمرد.
ثانی ًا :ادعای حسن امین در مورد اینکه صالحالدین
ایّوبی با صلییبان دست به سازشکاری زد و بخشی
از سرزمینهای اسالمی را به آنها واگذار کرد،
ادعاییاست سخیف و بیمعنا و گزافهآمیز .بیگمان
این سخن ،سخن کسیاست که نمیداند یا نمیخواهد
ِ
طرف جنگ در دورۀ
بداند که وضعیت نظامی هر دو
جنگ صلیبی سوم چهگونه بود.
کافیاست این نکته را یادآور شویم که مؤرخان
صلیبی در گذشته و خاورشناسان در عصر حاضر،
بیشتر از مورخان کذایی یاد شده در هنگام نوشتن
دیدگاههای خود انصاف را در مورد صالحالدین
رعایت کردهاند.
تاریخ ِ
نویس کشیش ،ویلیام صوری که در زمان
زندهگیاش حوادث مربوط به جنگهای صلیبی سوم
صورت گرفته ،پیوسته از دالوری و نجابت و بزرگی
و سخاوت سلطان صالحالدین ستایش میکند .در
عین حالیکه به بسیار حسرت و افسوس و اندوه از
بازپس گرفته شدن بیتالمقدس از دست صلیبیها
توسط صالحالدین یاد میکند.
امروزه خاورشناسان ،به سجایای پسندیده و خصایل
حمیدۀ سلطان صالحالدین اعتراف میکنند .از جملۀ
اینها میتوان از همیلتون جیپ که کتاب «زندهگی
صالحالدین» را نوشته و جیفری هندلی که کتاب
«صالحالدین» به رشتۀ تحریر درآورده و آندرو
اهرنکیرتز که او نیز کتابی در بارۀ صالحالدین نگاشته،
یاد کرد.
حافظۀ جمعی ،پایۀ هویت هر مردمی را تشکیل
میدهد و حافظۀ جمعی آشفته و مغشول ،هویت
تحریفشده و آشفته به وجود میآورد و در نتیجه
صاحبان آن هویت کذایی به مردمانی تبدیل میشوند
که با خودشان درگیر نبردند.
خوانش سلفی و شیعی از زندهگی صالحالدین ایّوبی،
تنها دو نمونه از نمونههای بسیاری از محصوالت
حافظۀ جمعی ماست .هر کدام از این دو نمونه نشان
میدهد که حافظۀ جمعی ما نیازمند بازسازی مجدد
است.
گفتنیاست ،صاحبنظران اهل قلمی در میان
شیعیان و سنیان  -مثل احمد کاتب از عراق و محمد
احمری از عربستان سعودی  -وجود دارند که تالش
میورزند نارساییهایی را که در نگاه ما به تاریخ و
گذشته هست پیدا کنند و نسبت به میراث فکری
ما دست به بازنگری جدی بزنند و قرائت تازه و
دگرگونه از تاریخ عرضه کنند.
اگر برداشتهای ما از تاریخ مورد بازنگری قرار
نگیرد ،ممکن است مسلمانان به انتحار دستهجمعی
سوق داده شوند .ما نیازمند تالشهای مضاعفی
هستیم تا حافظۀ جمعی ما را آسیبشناسی کنیم و آن
را بر مبنای حقایق تاریخی و نه اوهام و افسانههای
فرقهگرایان دوباره بسازیم .آیا روزی چنین کاری
صورت خواهد گرفت؟
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علت شکست حزب عدالت و توسعه
ترکیه معلوم شد:

عیـنک ری بـن!

ستوننویس روزنامه «ملی گازتادیلی» ترکیه در مطلبی گزارش
داد که مقامهای حزب عدالت و توسعه علت ناکامی خود در
انتخابات هفتم ژوئن را استفاده از عینکهای آفتابی برند «ری
بن» میدانند!
به گزارش روزنامه تودی زمان ،احمد یاووز ،ستوننویس ملی
گازتادیلی در مطلبی نوشت ،پس از آنکه حزب عدالت و
توسعه موفق نشد تا آرای الزم را برای ادامه دولت تکحزبی
خود به دست آورد ،مقامهای حزب اطالعیهای را برای شاخه
جوانان در هر منطقه ارسال کردند و طبق آن اعضا باید از
استفاده از عینکهای آفتابی ،دستمال جیبی و کفشهای چرم
خودداری کنند چراکه این اقدام آنها را «بیتفاوت» نشان
میدهد و «اثرات منفی» دارد.
در این مطلب آمده است :حزب عدالت و توسعه که در
جریان سه انتخابات پیشین آرای خود را افزایش داده بود ،در
انتخابات هفتم جون  9درصد از آرای خود را از دست داد.
اگرچه آنها باز هم توانستند که حزب اول شوند اما مقامهای
حزب به دنبال چیزی بودند تا تقصیر ناکامی خود را به گردن
آن بیندازند .برخی از آنها گفتند تکبر ،برخی گفتند فساد،
برخی از آنها فساد و برخی ساخت کاخ ریاستجمهوری
جدید را علت شکست دانستند .نهایت ًا تقصیر شکست حزب
عدالت و توسعه به گردن عینک «ری بن» افتاد!
از سوی دیگر روزنامه «طرف دیلی» در گزارشی اعالم کرد
که نهادهای استانی حزب عدالت و توسعه لیستی از علتهای
احتمالی عدم تمایل رایدهندگان به حمایت از حزب عدالت
و توسعه تهیه کردهاند.
براساس این گزارش ،برخی از اظهارات رجب طیب اردوغان
رییس جمهوری ترکیه علیه کوبانی و یا سایر مقامها جزو علل
شکست حزب مذکور در انتخابات ذکر شده است .زمانی که
شبهنظامیان تروریست داعش به شهر مرزی کردنشین کوبانی
در شمال سوریه حمله کردند ،اردوغان گفت که «کوبانی به
زودی سقوط میکند».
این لیست همچنین مواردی از جمله عدم حساسیت بر روی
مسائل مذهبی و تاخیر در اعالم اذان ظهر دیده میشود.
در جریان کارزار انتخاباتی احمد داوود اوغلو ،نخستوزیر
ترکیه در استان جنوبی کارامان و به دلیل طوالنی شدن سخنان
وی ،اعالم اذان با تاخیر انجام شده بود.
در این گزارش تاکید شده است که نهادهای استانی ،مقامهای
اصلی حزب را عامل شکست میدانند در حالی که خود
مقامهای اصلی ،اردوغان را عامل اصلی میشناسند.

توافق هند و امریکا برای امضای

تـوافقنامۀ نـظامی  ۱۰میلـیارد دالـری

امریکا با امضای توافقنامه  ۱۰میلیارد دالری نظامی با هند ،روسیه را پشت سر
خواهد گذاشت و بزرگترین شریک مقامات دهلینو خواهد شد.
به گزارش اکسپرس نیوز ،دولت هند در مورد امضای توافقنامه  10میلیارد
دالری نظامی با دولت امریکا به توافق رسیده است.
در حالی که روسیه پیش از این بزرگترین تامین کننده سالح هند بود ،امریکا با
امضای توافقنامه  10میلیارد دالری برای  8سال آینده ،مسکو را در این خصوص
پشت سر خواهد گذاشت.
به گفته رسانههای هندی ،دهلینو عالوه بر توافقنامه متفاوت دفاعی با کشورهای
مختلف ،بزرگترین وارد کننده سالح امریکا در سراسر جهان شده است.
دولت هند با معاملههای  10میلیارد دالری با رژیم صهیونیستی طی  15سال
گذشته ،وارد کننده سالح این رژیم نیز هست که بر اساس آن ،تل آویو طیف
وسیعی از هواپیماهای بدون سرنشین ،موشکهای پیشرفته و سیستم رادار و
ضد رادار را برای دهلینو فراهم میکند.
دولت هند پس از رژیم صهیونیستی 81 ،هواپیمای بدون سرنشین از امریکا
تحویل خواهد گرفت.
دولت نارندرا مودی بر اساس این توافقنامه یاد شده ،هواپیماهای بدون
سرنشین با ارزش یک میلیارد دالری را نیز از امریکا خریداری خواهد کرد که
بزرگترین معامله سال جاری میالدی خواهد بود.
گفتنی است که مذاکرات بین مقامات هند و امریکا در این خصوص بزودی در
دهلینو آغاز خواهد شد.
دولت هند با همکاری امریکا در مناطق شرقی خود از جمله در ایالت «تامل
نادو» کارخانههای سالح را نیز تشکیل خواهد داد.
کارشناسان دفاعی هند معتقدند که تمایل دولت این کشور بسوی خرید سالح
زیاد ،احتمال تظاهرات مردم هند را در پی خواهد داشت زیرا اکثر مردم در این

بان کی مون:

رهبران جهان منافع شخصی خود را
کنار بگذارند

دبیرکل سازمان ملل در افتتاحیه
کنفرانس مالی در اتیوپی گفت که
رهبران جهان باید «منافع شخصی
اندک» خود را کنار بگذارند تا بتوان
به بن بست تامین مالی دستور کار
توسعه جدید سازمان ملل پایان داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،انتظار
میرود که حدود  190کشور بر روی
چگونگی تامین مالی « 17هدف
توسعه تداوم پذیر» سازمان ملل که
شامل پایان دادن به فقر و گرسنگی،
مقابله با تغییرات جوی و رسیدن
به برابری جنسیتی تا سال 2030
میشود ،توافق کنند.
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
در جمع هزاران تن از هیاتها که
برای نشستی چهار روزه در آدیس
آبابا ،پایتخت اتیوپی جمع شدهاند،
گفت :اجازه دهید تا اختالفات و
منافع شخصی را کنار گذاشته و برای
ارتقای وضعیت بشری همکاری
کنیم .در جهانی که رشد به کندی
صورت میگیرد ،بودجههای کمک
خارجی رو به کاهش است و تردید
نسبت به امدادرسانی و چند ملیتی رو

به رشد است ،پیدا کردن منابعی برای
دستیابی به اهداف سازمان ملل دشوار
خواهد بود .اهداف توسعه تداوم
پذیر احتماال ماه سپتامبر تایید میشود
و انتظار میرود که بین  3 / 3و 4 / 5
تریلیون دالر هزینه داشته باشد.
جیم یونگ کیم ،رئیس گروه بانک
جهانی در بیانیهای اعالم کرد :ما برای
تحقق این اهداف به تریلیونها دالر
نیاز داریم نه میلیاردها دالر .این پول
از منابع بسیاری از جمله کشورهای
در حال توسعه ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،اهدا کنندگان و نهادهای
مالی بینالمللی تامین خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان
خود گفت :مایه تاسف است که
مذاکره کنندگان پس از ماهها بحث
و مذاکره نتوانستند به هیچ توافقی
دست یابند .راههای جدیدی برای
تامین مالی مورد نیاز باید به دست
آید .در جهانی که هم جمعیت و هم
محدودیت منابع رو به رشد است،
باید منابع مالی توسعه را بازنگری
کرد.

کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
دولت هند پس از پیشرفت در توافقنامه هستهای غیر نظامی اخیرش با امریکا،
قادر به نصب نیروگاههای هستهای به سبک واشنگتن شده است.
براساس توافقنامه هستهای غیرنظامی هند و امریکا ،دولت هند باید تاسیسات
نظامی و غیر نظامی را از هم تفکیک کند و تاسیسات غیرنظامی را نیز تحت
نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی ( )IAEAقرار دهد و در عوض ،امریکا برای
همکاری کامل در زمینه تاسیسات غیرنظامی با هند رضایت داده است.

امریکا هر ساعت چهار میلیون دالر
در افغانستان مصرف میکند

نهاد اولویتهای ملی امریکا در بررسی خود
به این نتیجه رسیده است که در هر ساعت
از جنگ امریکا در افغانستان ۴ ،میلیون دالر
از مالیات امریکاییها هزینه میشود.
به گزارش راشا تودی ،اطالعات جدید
نشان میدهد که برخالف برنامه اوباما
مبنی بر کاهش تعداد نیروهای امریکایی در
افغانستان ،مالیاتدهندهگان این کشور در
هر ساعت حدود  4میلیون دالر برای جنگ
افغانستان پرداخت میکنند.
برخی ناظران معتقدند که باتوجه به
هزینههای هنگفت جنگ افغانستان ،دولت
اوباما و اشرفغنی میدانند که تنها راه پایان
به این جنگ گفتوگوهای صلح است.
براساس گزارش «پروژه اولویتهای ملی»
گروه تحقیقاتی مستقل بودجه فدرال امریکا،
از آغاز حملۀ امریکا به افغانستان در سال
 2001میالدی ،بیش از  700میلیارد دالر
صرف جنگ در این کشور شده است.
بودجه ساالنه امریکا در افغانستان در سال
 2001تا  2002میالدی ،حدود  20میلیارد
دالر بود که در دو سال پس از آن (-2003
 )2004به  14میلیارد دالر کاهش یافت که
به دلیل سرمایهگذاری بیشتر امریکا در جنگ
عراق بود و واشنگتن تا سال  2010میالدی
بیشتر بر جنگ عراق سرمایهگذاری کرد.
از سال  2010تا سال  2013میالدی،
هزینههای جنگ افغانستان به بیش از 100
میلیارد دالر افزایش یافت و در نهایت
در سال  2015میالدی نیز میزان بودجه
اختصاص یافته به جنگ افغانستان نیز به 35
میلیارد دالر رسید.
براساس گزارش نیویارک تایمز ،هزینۀ اعزام
هر سرباز امریکایی به افغانستان ساالنه یک

میلیون دالر است در حالی که در سال 2006
میالدی این هزینهها  390هزار دالر برای هر
سرباز اعالم شده بود.
کارشناسان نظامی نیز بر این باورند که مبالغ
زیادی برای جابجایی تجهیزات نظارتی
و حمل و نقل نیروهای نظامی میشود.
به عنوان نمونه ،برای هر گالن سوخت
به منظور حمل و نقل نیروهای نظامی در
مناطق کوهستانی افغانستان  400دالر هزینه
میشود.
این در حالی است که هزینه  700میلیارد
دالری برای جنگ افغانستان شامل تمام
پیامدهای جنگ مانند هزینههای درمانی
برای کهنه سربازها و نظامیان زخمی شده
نمیشود.
بودجههای اختصاص داده شده همچنین
شامل سود قرضهایی که امریکا برای جنگ
افغانستان دریافت کرده نیز نمیشود.
دانشگاه هاروارد در سال  2013میالدی ،نیز
جنگ افغانستان و عراق را پیش از پایان
صرف هزینههای درمانی سربازان زخمی
و کهنه سربازان این دوجنگ ،پرهزینهترین
جنگهای تاریخ اعالم کرد.
اشرفغنی رییس جمهور افغانستان پس از
روی کار آمدن در ماه سپتمبر سال گذشته
میالدی ،پیش بردن مذاکرات صلح را
در اولویت کار خود قرار داد و در اولین
گفتوگوی مستقیم مقامات دولت کابل
و طالبان توافق شد که پس از ماه مبارک
رمضان بار دیگر نشستی را برگزار کنند.
ناظران سیاست خارجی امریکا معتقدند که
در مرحله بعدی مذاکرات مستقیم کابل و
طالبان ،امریکا نیز وارد این مذاکرات خواهد
شد.

