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منابع محلی در والیت پروان می گویند که یک عضو طالبان باالی یک دختر 
جوان تجاوز جنسی کرده است. بسته گان این دختر هژده ساله در پروان ادعا 

دارند که این عضو طالبان، فضل  الرحمان نام دارد و پس از رد درخواست 
ازدواج از سوی دختر، باالی او تجاوز جنسی کرده است. به گفته منابع، 

فضل الرحمان حدود دو هفته پیش با افراد زیر امرش شب هنگام به خانه این 
دختر هجوم برده و به دختر این خانواده تجاوز جنسی کرده است.

خانواده قربانی از بی عدالتی 
شکایت دارد
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دادگاه بین المللی 
کیفری درخواست 

بررسی جرایم جنگی 
در افغانستان زیر سلطه 

طالبان را پذیرفت
بین المللی  دادگاه  قاضیان  کابل:  ۸صبح، 
کیفری درخواست دادستان این دادگاه برای 
زیر  افغانستان  در  بررسی جرایم جنگی  آغاز 

سلطه طالبان را پذیرفته اند.
 ۹ دوشنبه،  روز  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
خان،  کریم  که  است  داده   گزارش  عقرب، 
بین المللی،  کیفری  دیوان  عمومی  دادستان 
می تواند تحقیقات خود را در مورد جنایات در 
دو  از  که  تحقیقاتی  بگیرد؛  سر  از  افغانستان 

سال به این سو متوقف شده است.
کیفری  دیوان  توسط  که  حکم  این  بر اساس 
بین المللی منتشر شده است، قاضیان دادگاه 
الهه گفته اند که طالبان تحقیقات معناداری 

را در مورد جنایات ادعاشده انجام نمی دهند.
این در حالی است که یک سال پیش کریم 
خان گفته بود قصد دارد بر جنایات مرتکب 
گروه  خراسان  شاخه  و  طالبان  توسط  شده 

داعش، تمرکز کند.
در  را  تحقیقات  می خواهد  که  بود  افزوده  او 
حاکمیت  زیر  زیرا  بگیرد؛  سر  از  افغانستان 
طالبان چشم انداز تحقیقات واقعی موثر وجود 

ندارد.

تجاوز جنسی یک عضو طالبان در پروان؛

پیشین  ارتش  جنرال های  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان از استخدام نیروهای کماندو از سوی 

روسیه در جنگ اوکراین خبر داده اند.
آسوشیتدپرس روز دوشنبه، ۹ عقرب، گزارش 
پیشین  ارتش  جنرال  سه  دست کم  که  داده 
افغانستان موضوع استخدام کماندوهای پیشین 

این کشور از سوی روسیه را تایید کرده اند.
آسوشیتدپرس  با  که  جنرال هایی  گفته  به 
صحبت کرده اند، روسیه کماندو های افغانستان 
را از طریق فرمانده آنان که در روسیه زنده گی 

می کند، استخدام می کند.

خارجه  وزیر  اتمر،  حنیف  کابل:  ۸صبح، 
برای  را  فدرالی  نظام  پیشین،  حکومت 
افغانستان مناسب نمی داند و می گوید که »در 
حاکم  شدن  زمینه  فدرالیسم  کنونی  حالت 

ملوک الطوایفی را فراهم می کند.«
روز  که  »ای بی ان«  رسانه  با  گفت وگو  در  او 
تاکید کرده که  دوشنبه، ۹ عقرب، نشر شد، 
نیاز  سیاسی  واحد  نظام  یک  به  »افغانستان 

دارد.«
او گفته است که مردم افغانستان نظام فدرالی 
را در لویه جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ رد 
کردند و در قانون اساسی هم فدرالیسم نیست.

سیاسی  جریان  پیش  چندی  اتمر  حنیف 
»حرکت ملی صلح و عدالت« را با شماری از 
چهره های سیاسی و مقام های حکومت پیشین 

منابع گفته اند که استخدام نیروهای کماندوی 
افغانستان از طریق گروه واگنر صورت می گیرد.
هرچند تاهنوز آمار دقیقی از نیروهایی که قرار 
تن  یک  اما  نشد،  ارایه  شوند  استخدام  است 
است در گروپی که  نیروهای کماندو گفته  از 
برای استخدام شدن و جنگیدن به سود روسیه 
کماندوی   ۴۰۰ حدود  است،  شده  ساخته 

پیشین افغانستان شامل اند.

علت پیوستن کماندوهای پیشین افغانستان به 
بی سرنوشتی  اوکراین،  در  جنگ  برای  روسیه 
شده   گفته  طالبان  تسلط  از  پس  نیروها  این 

است.
گفتنی  است که کماندوهای پیشین افغانستان 
رزمی  نیروهای  بخش  آب دیده ترین  به عنوان 
پیشین از سوی نیروهای دریایی امریکا و ناتو 

آموزش دیده بودند.

که بیشترشان در خارج از کشور هستند، ایجاد 
کرده است.

او در زمان اعالم این جریان سیاسی، از طالبان 
خواست که مطابق تعهدات شان در توافق نامه 
دوحه، مذاکرات بین االفغانی را برگزار کنند تا 

به »توافق سیاسی همه شمول« برسند.
اتمر همچنان تاکید کرد که برای نجات کشور 
از بحران موجود، راه حل را »در تداوم جنگ 
باشد«  که  طرفی  هر  از  و  عنوان  هر  تحت 

نمی داند.
جریان های  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
سیاسی، از جمله سرور دانش، معاون پیشین 
ایجاد  را  حزبی  به تازه گی  که  جمهور  رییس 
را  فدرالی  نظام  افغانستان  آینده  برای  کرده، 

پیشنهاد کرده اند.
نجات  برای  ملی  مقاومت  عالی  »شورای 
افغانستان« که چند ماه پیش توسط شماری 
از سیاسیون شناخته شده کشور تشکیل شد، 
نیز ساختار نامتمرکز پارلمانی و انتخابی بودن 

والیان را پیشنهاد کرده است.

حنیف اتمر با ایجاد نظام فدرالی در افغانستان مخالفت کرد

پنج سلمان در لوگر زندانی شدند

درنگی بر پیوند اسالم و سیاست

ظرفیت  شورش داخلی در میان 
طالبان 

آسوشیتدپرس: 
روسیه کماندوهای سابق 

افغانستان را برای جنگ با اوکراین 
استخدام می کند

ساختار شکننده؛

چنگال محتسبان بر گلوی کاسبان؛ 

ُدم دارایی های زورمندان 
»جمهوری« زیر پای 

قوماندانان طالب

طالبانهمچنانبیاعتنایند
تأکیدبرآغازگفتوگوهایبیناالفغانی؛

نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان در حالی روی ضرورت گفت وگوهای بین االفغانی تأکید دارد که از سلطه طالبان بر افغانستان حدود 15 ماه 
می گذرد. با وجود خواست های مکرر سیاسیون کشور و جامعه جهانی، این گروه در جریان این مدت به ایجاد دولت فراگیر ملی و همه شمول تن نداده  است. طالبان 

رژیم خود را فراگیر می دانند و تأکید دارند که برای رهبران سیاسی و چهره های سیاسی پیشین در نظام شان جایی نخواهد بود.



 

اعدام  و  زندان  مثابه  به  تبعید  از  گذشته ها  در  حاکمان 
برای حذف مخالفان و رقیبان سیاسی استفاده می کردند. 
تبعید، بعد از اعدام، موثرترین راه حذف مخالفان سیاسی 
از ریشه ها  را  فعال سیاسی  یا  از آن طریق، رهبر  و  بود 
بریزند، حذف  را  آن که خونش  بی  و  روابطش محروم  و 
می کردند. گاهی تبعیِد سران یک جریان، زمین سیاست 
را کاماًل تغییر می داد و گروه حاکم می توانست هسته های 
تحول را در نطفه بخشکاند. امان اهلل خان و حامیانش کمتر 
با زندان و اعدام، و بیشتر با تبعید از صحنه سیاست حذف 
شدند. در زمان ظاهرشاه نیز دولت برای کنترل اوضاع، 
مخالفان را تبعید می کرد. بیشتر مواقع برای کندن فرد 
از محیط اجتماعی و سیاسی اش نیاز نبود او را بکشند یا 
حتا به خارج کشور اعزام کنند، بلکه ماموریت تازه در یک 
والیت یا ولسوالی دورافتاده برایش می سپردند، به محل 
دورافتاده ای مجبور به سکونتش می کردند و از تماس با 
هم تایان و هم فکرانش محروم می کردند. هفت سال تبعید 
غالم محمد غبار از کابل به قندهار و فراه نمونه مشهور 
و متأخر این گونه مجازات بود. تبعید، تا زمان حاکمیت 
اولین بار  برای  بود.  موثر  و  رایج  دموکراتیک خلق  حزب 
در دوران جهاد، تبعید کم اثر شد و مهاجران افغانستان 
طرف مهم سیاست روز کشور ماندند و به شکل توده ای 
و میلیونی از بیرون در گردش میدان جنگ و صلح نقش 

بازی کردند.
بود و  انقالب رسانه ای همراه  با  دور دوم جنگ طالبان، 
مدیریت میدان ها از کویته، میرام شاه، پیشاور، راولپندی 
پارسال  شد.  زابل  و  ارزگان  از  سهل تر  بسیار  کراچی  و 
وقتی طالبان دوباره به قدرت برگشتند، وضعیت جهان 
و افغانستان چنان تغییر کرده بود که دیگر تبیعد بی معنا 
شده بود. امروز گروه طالبان ترجیح می دهد که دشمنان 
و حریفانش در کابل باشند نه در دوشنبه، استانبول، اروپا 
و امریکا. چرا که آنان نیز می دانند، ابزار رابطه و مبارزه 
دنیا  دور  گوشه های  از  می توانند  مردم  و  شده  متحول 
لحظه وار و هم زمان باهم تماس بگیرند. مدیریت مخالفان 
در داخل کشور بسیار سهل تر از خارج است. از همین رو 
طالبان می کوشند که رهبران سیاسی و آدم های متنفذ را 

تشویق به برگشت کنند.
اثرات  و  است  بزرگی  فرصت  تبعید،  حربه  شدن  خنثا 
جدی بر آینده سیاسی کشور خواهد گذاشت. مهاجران 
و  مختلف  سطوح  در  باهم  می توانند  امروز  تبعیدیان  و 
بدون محدودیت جغرافیایی مراوده داشته باشند، از احوال 
وطن مطلع شوند، بر ذهنیت های همدیگر اثر بگذارند و با 
تحوالت داخل وطن بیگانه نشوند. جلساتی که حضوری و 
مجازی میان وطنداران برگزار می شود، گروه هایی که در 
پلتفرم های مختلف و بر محور خواسته ها و اهداف گوناگون 
در  را  بی پیشنه ای  محتویات  است،  شکل گیری  درحال 
ظرف سیاست و اجتماع ما می ریزند و در نتیجه آینده ای 
در حال شکل گیری است که آن را با معیارهای گذشته 
نمی توانیم درک کنیم. اذهان، هنوز گرفتار گذشته است و 
ما برای آینده تصوراتی داریم که تا حدود زیادی بازسازی 
زبان،  قومیت،  از  ما  یا اصالح خاطرات گذشته اند. درک 
فرهنگ، مذهب و ارزش های دیگر در آینده نه چندان دور 
متحول خواهد شد. فرصت تماس و گفت وگو میان اقشار 
مختلف توهمات بسیاری را به چالش خواهد کشید. اگر 
این مسیر را آگاهانه و با درک فرصت هایش طی کنیم، 
به تدریج متوجه چشم اندازهای تازه خواهیم شد و خیلی 
از منازعات و چالش های تاریخی را که چون کوه و کوتل 

طی ناشدنی به نظر می رسند، پشت سر خواهیم گذاشت.
حق است اگر بگوییم از این جهت نسل خوش بختیم و 
حرفه  و صاحب  ماهر  تحصیل کرده،  هم وطن  هزار  ده ها 
و دانشی که با ورود طالبان کشور را ترک کردند یا هنوز 
ترک می کنند، در تبعید و مهاجرت غرق نخواهند شد، 
بلکه آنان هرجایی که مقیم می شوند صدا و رابطه خواهند 
داشت و به تدریج راه هایی برای وطنداری و حفظ تماس با 
مردم پیدا خواهند کرد. آنان در کتله های کوچک و بزرگ 
جمع خواهند شد و بر اوضاع کشور اثر خواهند گذاشت. 
نکته دیگر این است که رشته ها و تماس ها در درون کشور 
نیز علی رغم استبداد طالبانی در حال گسترش و پخته  
شدن است. طالبان نمی توانند که مانع توسعه ارتباطات 
بود. هر رابطه  شوند و رابطه موثرترین سالح ما خواهد 
تازه، صدها احتمال تازه را پیش روی جامعه قرار خواهد 

داد.

سالح رابطه در دست مردم
سه شنبه
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۸صبح، کابل: وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان 
جنگی  جنایت های  اثبات  برای  اروپا  به  سفرش  از 

طالبان خبر داده است.
پیشین  حکومت  عدلیه  وزیر  معنوی،  فضل احمد 
رشته توییتی  در  عقرب،   ۹ دوشنبه،  روز  افغانستان، 
از قبل برنامه ریزی شده  نوشته است که در سفری 
برای رای زنی با نهادهای مرتبط حقوق  بشری، راهی 

اروپا شده است.
آقای معنوی گفته است که در این سفر مستنداتی 
و  از جرایم جنگی طالبان، نقض حقوق  بشر  نیز  را 
بر  تسلط شان  حین  طالبان  که  نسل کشی هایی 

شبکه  که  می گویند  منابع  کابل:  ۸صبح، 
تلویزیونی خود  نیوز« نشرات  رسانه ای »کابل 

را متوقف کرده است.
یک منبع آگاه روز دوشنبه، ۹ عقرب، به ۸صبح 
گفت که فعالیت تلویزیونی این شبکه به دلیل 
شده  متوقف  داشت،  وجود  که  »فشارها«یی  

است.
عبدالکریم  توسط  نیوز  کابل  شبکه خصوصی 
خرم، از نزدیکان حامد کرزی، رییس جمهور 

پیشین ایجاد شده است.
چندی پیش حامد کرزی از توییتر خواسته بود 
که درباره تعلیق حساب شبکه تلویزیونی کابل 

نیوز توضیح بدهد.
از نشر  توییتر پس  بود که  آقای کرزی گفته 
ویدیوی داکتران زن افغان که در آن خواهان 
حساب  شده اند،  مکتب  به  دختران  بازگشت 

کابل نیوز را بسته است.
کرزی از معدود سیاست مداران شناخته شده 
کشور است که پس از تسلط طالبان افغانستان 
را ترک نکرده است. طبق گفته منابع، او تحت 

نظارت طالبان زنده گی می کند.
طالبان تا کنون چندین  بار، از جمله چند روز 
پیش که قرار بود آقای کرزی به آلمان برود، 

مانع سفر او به خارج از کشور شده اند.

۸صبح، هرات: منابع مردمی در والیت هرات 
این  باشنده گان  از  شماری  طالبان  می گویند، 
والیت را که برای گزینش وکیل گذر انتخابات 

برگزار کرده بودند، مجازات کرده اند.
منابع روز دوشنبه ۹ عقرب، گفتند که طالبان 
باشنده گان ناحیه هشتم شهر هرات را که برای 
کرده  تجمع  مسجد  در  محل،  وکیل  انتخاب 
بودند، زندانی و شماری را نیز لت وکوب کرده اند.
شده  فرستاده  ۸صبح  روزنامه  به  که  ویدیویی 
را  تن  ده ها  طالبان  که  می دهد  نشان  است، 
و  کرده  زندانی  مسجد  یک  محوطه  داخل  در 

شماری را با چوب مورد لت وکوب قرار داده اند.
هنوز مشخص نیست که طالبان آنان را به خاطر 
دلیل  یا  و  کرده اند  مجازات  انتخابات  برگزاری 

دیگری وجود داشته است.
پیش از این طالبان در برخی از موارد، از جمله 
در کابل، با انتخاب وکیل گذر از طریق انتخابات 
مخالفت کرده و گفته بودند که وکیل محل »به 

مصلحت طالبان« تعیین می شود.

شریک  نهادها  این  با  شده اند،  مرتکب  افغانستان 
می سازد.

از  افغانستان  پیشین  حکومت  کابینه  عضو  این 
موارد  که  است  خواسته  نیز  افغانستان  شهروندان 
سوی  از  شده  انجام  جنایت های  از  که  مستندی 
طالبان در اختیار دارند و تاهنوز همه گانی نشده است 
را به او بسپارند. این در حالی  است که هفته  گذشته 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در پایان دومین 
ماموریت دوازده  روزه اش در افغانستان، در گزارشی از 
نقض  گسترده   حقوق  بشر و حقوق  بین المللی از سوی 

طالبان در این کشور، سخن گفت.

معنوی برای اثبات جرایم جنگی و نسل کشی 
توسط طالبان به اروپا می رود

افزایش قیمت تریاک در پی محدودیت طالبان انگیزه  
کشاورزان برای کاشت خشخاش را افزایش داده است

صلیب  سرخ نزدیک به یک میلیون دالر برای کشاورزان 
پروان کمک نقدی توزیع می کند

تلویزیون کابل نیوز 
نشراتش را متوقف کرد

انتخابات در حاکمیت طالبان؛ 
باشنده گان هرات هنگام 

گزینش وکیل ناحیه 
زندانی شدند

۸صبح، کابل: پس از آن که طالبان خرید و فروش 
کردند،  اعالم  ممنوع  را  افغانستان  در  مخدر  مواد 

قیمت  تریاک افزایش 5۰  درصدی داشته است.
فایننشال تایمز با استناد به اطالعات جمع آوری شده 
توسط نهاد آلسیس که تحقیقات تصاویر ماهواره ای 
قرار  غیردولتی  سازمان های  و  دولت ها  اختیار  در  را 
که  است  گفته  عقرب،   ۹ دوشنبه،  روز  می دهد، 
تا کشاورزان  مواد مخدر سبب شده  قیمت   افزایش 

انگیزه  بیشتری برای کاشت خشخاش پیدا کنند.
نظر  به  طالبان  مقام های  که  می گوید  آلسیس  نهاد 
می رسد تجارت عظیم هیرویین را بدون هیچ مانعی 
کشت  هنوز  خشخاش  وسیع  مزارع  و  کرده اند  رها 

می شود.
تصاویر ماهواره ای آلسیس نشان می دهد که مقام های 
طالبان با بستن تعدادی از کارخانه ها و بازارهای مواد 
مخدر در یک اقدام بیشتر نمادین به افزایش قیمت ها 

دامن زده اند.
تولید  شده،  نشر  ماهواره ای  اطالعات  براساس 
کریستال نیز در سال های اخیر در افغانستان افزایش 

۸صبح، پروان: مسووالن محلی طالبان در پروان از 
کمک نقدی ۹۰۰ هزار دالری کمیته جهانی صلیب  

سرخ برای کشاورزان این والیت خبر می دهند.

یافته است.
تحلیلگران می گویند که اگرچه ظاهراً این ممنوعیت 
هنوز به طور گسترده اجرا نشده است، اما قیمت ها به 
دلیل تهدید سرکوب آتی و کمبودهای بعدی در حال 

افزایش است.
رومن مالجاک، استاد دانشگاه رادبود در هند، گفته 
که قیمت های باالتر بر انگیزه کشاورزان برای ادامه 

کاشت خشخاش افزوده است.
برای  محدودیت ها  »تطبیق  است:  گفته  مالجاک 
طالبان در واقع خطرناک است. این به معنای درآمد و 
محبوبیت کمتر است، که ممکن برای بقای رژیم آنان 

حیاتی تر از خشنود کردن جامعه بین المللی باشد.«
آلسیس  نهاد  این گزارش  مورد  تا کنون در  طالبان 

اظهار نظری نکرده اند.
اپریل سال جاری کاشت خشخاش،  ماه  در  طالبان 
یکی از منابع مهم درآمدشان را طی فرمانی ممنوع 
اعالم کردند. دیده می شود که این کار سبب افزایش 
برای  کشاورزان  انگیزه  رفتن  بلند  و  تریاک  قیمت  

کاشت بیشتر خشخاش شده است.

زراعت  ریاست  زراعتی  امور  آمر  تایب،  نیازمحمد 
طالبان برای والیت پروان می گوید که روند توزیع 
کشاورزان  به  عقرب،   ۹ دوشنبه،  روز  کمک   این 
ولسوالی های جبل السراج و سیدخیل این والیت آغاز 

شده است.
به گفته او، برای هر کشاورز که از اثر آفات طییعی و 
امراض نباتی متضرر شده ، مبلغ ۴5۰ دالر امریکایی 
از سوی کمیته صلیب  سرخ کمک توزیع خواهد شد.

در همین حال، شماری از کشاورزان خواستار تداوم 
کمک ها از سوی نهادهای امدادرسان شده اند.

این کمک ها در حالی صورت می گیرد که در سال 
جاری، بیشتر محصوالت کشاورزان در والیت پروان 
در اثر بارش باران ، سرازیر شدن سیالب و همچنان 

امراض نباتی از بین رفته اند.
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طالبان در جریان 15 ماه گذشته، 
مبنی  جهانی  جامعه  خواست 
در  فراگیر  دولت  ایجاد  بر 
افغانستان را نپذیرفته و رژیم 
خوانده اند.  همه شمول  را  خود 
در این مدت هیچ کشوری حاضر 
به رسمیت  را  نشده رژیم طالبان 
رعایت  و  فراگیر  دولت  ایجاد  جهانی،  جامعه  بشناسد. 
شناختن  به  رسمیت  پیش شرط های  از  را  بشر  حقوق 
به  تاکنون  طالبان  که  است؛ خواستی  گروه خوانده  این 
غیرطالب  سیاست مداران  گروه  این  نکرده اند.  توجه  آن 
و  کرده  منع  کشور  داخل  در  سیاسی  فعالیت های  از  را 
از شخصیت های سیاسی که  برای دعوت  را  کمیسیونی 
با  ایجاد کرده است.  به سر می برند،  از کشور  بیرون  در 
وجود سعی اعضای این کمیسیون اما تاکنون هیچ یک از 
چهره های جدی سیاسی حاضر نشده به کشور برگردد. از 
سوی دیگر جبهه مقاومت ملی به مخالفت مسلحانه  علیه 
طالبان روی آورده  که در نتیجه آن ده ها کشته و زخمی از 
هر دو طرف برجا مانده اند. شماری از رهبران و چهره های 
سیاسی در جبهه گیری علیه طالبان نهادی سیاسی زیر 
عنوان »شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان« را 
تشکیل داده اند. با این حال، امریکا و سایر کشورهای غربی 
موافقت نامه  بر اساس  که  می خواهند  طالبان  از  هنوزهم 
و  مخالف  جناح های  با  بین االفغانی  گفت وگوهای  دوحه 
افغانستان  در  فراگیر  و حکومت  کنند  آغاز  را  غیرطالب 

شکل دهند. 
در تازه ترین مورد تام  وست، نماینده ویژه ایاالت متحده 
با  عقرب،   5 پنج شنبه،  روز  افغانستان،  امور  در  امریکا 
نشر توییتی از صحبت تلفنی اش با حامد کرزی، رییس 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  کشور  پیشین  جمهور 
در  است.  وست  داده  خبر  پیشین،  حکومت  صلح  عالی 
روی  عبداهلل  و  کرزی  با  که  داده  تذکر  سلسله توییتش 
در  بین االفغانی«  واقعی  و  ملی  »گفت وگوهای  ضرورت 

را  رژیم خود  است. طالبان  نداده   تن  و همه شمول  ملی 
فراگیر می دانند و تأکید دارند که برای رهبران سیاسی 
و چهره های سیاسی پیشین در نظام شان جایی نخواهد 
بود. طالبان به صراحت اعالم کرده اند که سیاست مداران 
غیرطالب می توانند با رعایت شرایط وضع شده از سوی این 
گروه، به کشور برگردند و زنده گی کنند، اما حق دخالت 
در امور سیاسی را نخواهند داشت؛ امری که برای رهبران 

و چهره های سیاسی پذیرفتنی نیست.
از سوی دیگر، گروه طالبان در یک سال گذشته پیوسته 
متهم  توافق نامه دوحه  نقض  به  را  امریکا  متحده  ایاالت 
و  طالبان  اظهارات  اما  سیاسی  مسایل  آگاهان  کرده اند. 
امریکا را بازی های رسانه ای عنوان می کنند و می گویند 
که طالبان در تبانی با ایاالت متحده امریکا به مسند قدرت 

تکیه زده اند.
با این حال، در کنار مخالفت چهره های سیاسی، جبهه 
رژیم  مسلح  و  مخالف  جناح  به عنوان  نیز  ملی  مقاومت 
در والیت های  ماه گذشته  در جریان حدود 15  طالبان 
از  شماری  و  کاپیسا  بدخشان،  تخار،  بغالن،  پنجشیر، 
راه  به  را  خونینی  و  سنگین  نبردهای  دیگر  والیت های 
انداخته است. در این نبردها هر دو طرف تلفات سنگین را 
متقبل شده اند. در چندین مورد طالبان اسیران جنگی این 
جبهه را در والیت های پنجشیر و بدخشان به شکل گروهی 
با دستان بسته تیرباران کرده اند. عالوه بر جبهه مقاومت 
ملی، جبهه ملی آزاده گان و شماری از جبهه های دیگر نیز 
و حمله های  پرداخته   مقاومت مسلحانه  به  علیه طالبان 

مسلحانه را علیه مواضع طالبان آغاز کرده اند. 
در همین حال صبغت اهلل احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت 
ملی، در صحبت با روزنامه ۸صبح، در مورد گفت وگوهای 
این  افغانستان می گوید،  برای صلح  امریکا  ویژه  نماینده 
که  نشست  خواهد  گفت وگو  میز  دور  به  زمانی  جبهه 
به آرای  افغانستان احترام و  در آن به حقوق زن و مرد 
شهروندان رجوع شود. آقای احمدی تصریح می کند، در 
صورتی که طالبان »احترام گذاشتن به حقوق شهروندی، 
رعایت حقوق بشر، برگزاری انتخابات/ همه پرسی و تأمین 
آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان« را بپذیرند، 
این جبهه می تواند با این گروه دور میز گفت وگو بنشیند. 
نظام   « می کند:  تأکید  ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی 
معتدل اسالمی غیر متمرکز« از خواسته های مهم و کلیدی 
برای  ملی  مقاومت  جبهه  او،  گفته  به  است.  جبهه  این 
استقرار چنین نظامی، حاضر است با طرف های سیاسی 

مختلف در افغانستان گفت وگو کند. 
طالبان،  علیه  مسلحانه  و  سیاسی  مخالفت های  وجود  با 
است  همه شمول  حکومتش  که  دارد  ادعا  گروه  این 
و  غربی  کشورهای  دارد.  تسلط  کشور  نقاط  همه  بر  و 

آسیایی اما روی ایجاد حکومتی تأکید دارند که با تعریف 
کشورهای  است.  متفاوت  »همه شمول«  واژه  از  طالبان 
دولت  یک  به عنوان  طالبان  رژیم  پذیرفتن  برای  غربی 
رسمی، پیش شرط هایی دارند. ایجاد حکومتی که در آن 
نماینده گان همه اقوام، مذاهب و اقلیت ها با دیدگاه های 
سیاسی مختلف حضور داشته باشند، رعایت حقوق بشر 
فراهم آوری زمینه  نیروهای حکومت،  و  از سوی رهبران 
آموزش برای دختران و پسران و آزادی زنان از عمده ترین 
پیش شرط های جامعه جهانی برای پذیرفتن رژیم طالبان 

به عنوان یک دولت رسمی است. 
بارها  گروهی  و  جداگانه  به صورت  نیز  غربی  کشورهای 
دوحه،  صلح  توافق نامه  براساس  تا  خواسته اند  طالبان  از 
گفت وگوهای سیاسی با جناح های داخلی را آغاز کنند. این 
کشورها انتظار دارند که از طریق گفت وگوهای سیاسی، 
بستری برای ایجاد دولت فراگیر ملی در افغانستان فراهم 

شود. 
افزون بر این، اعضای سازمان همکاری های شانگهای که 
قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  کشورهای  شامل 
دولتی  خواستار  نیز  است،  اوزبیکستان  و  تاجیکستان 
این  اعضای  افغانستان شده اند.  در  دموکراتیک  و  فراگیر 
سازمان حدود یک ونیم ماه پیش در ۲۴ سنبله، نشستی 
کردند.  برگزار  اوزبیکستان  سمرقند  شهر  در  را  دو روزه  
در اعالمیه پایانی این نشست، همه اعضای این سازمان 
ایجاد حکومت ملی و فراگیر در افغانستان را امری مهم 
اعالمیه  این  از  بخشی  در  کردند.  عنوان  منطقه  برای 
افغانستان  از  شانگهای  همکاری  »سازمان  است:  آمده 
مستقل، بی طرف، متحد، دموکراتیک، صلح آمیز و عاری از 

تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می کند.«
و  نهادها  تمام  گذشته  سال  یک   جریان  در  طالبان 
»سچه  نظام  ایجاد  بر  و  لغو  را  انتخابی  سازوکارهای 
اسالمی« تاکید ورزیده اند. آنان با ایجاد نظام اسالمی مورد 
نظرشان، زنان را به گونه کامل از حقوق اساسی شان محروم 
این جریان  در  بشر  بین المللی حقوق  نهادهای  کرده اند. 
این یک سال و اندی پیوسته از نقض  گسترده حقوق بشری 

طالبان انتقاد کرده اند. 
سازمان  ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  مورد  تازه ترین  در 
افغانستان،  در  بشر  مورد وضعیت حقوق  در  متحد  ملل 
روز پنج شنبه هفته گذشته گفته است که عالوه بر مسدود 
بودن مکتب های متوسطه و لیسه دختران، زنان افغانستان 
به گونه گسترده از دسترسی به کار و زنده گی اجتماعی، 
تاکید  او  شده اند.  محروم  خویش  سیاسی   و  اقتصادی 
زنان  علیه  تاکنون  طالبان  که  را  اقداماتی  است،  ورزیده 
زنان در جامعه  نامریی ساختن  آن  داده اند، هدف  انجام 

است. 
ایاالت  خارجه  وزارت  نماینده  امیری،  رینا  این  از  پیش 
متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان، نیز از 
وضع محدودیت از سوی طالبان بر حق آموزش و کار زنان 
انتقاد کرده و گفته بود که طالبان نمی توانند فرصت های 

آموزشی و شغلی نصف مردم این کشور را انکار کنند.

مورد آینده افغانستان تأکید کرده است. آقای وست افزوده 
نیازهای  به  رسیده گی  برای  بین المللی  جامعه  که  است 
اساسی آستین باال زده است و حاال نوبت طالبان است که 

سهم شان را ادا کنند . 
نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان 
خاطرنشان ساخته است: »طالبان به شیوه هایی حکومت 
متخصصان  بازگشت  و  سرمایه گذاری  زمینه  که  کنند 
تحصیل کرده را فراهم کنند.  مداخله در امور سازمان های 
کمک رسان را متوقف و زمینه سرمایه گذاری خارجی را 
مساعد کنند. فعاًل راه طوالنی در پیش است.« او با اشاره 
به صحبت هایش با کرزی افزوده است: »ما روی ضرورت 
سر  بر  افغان ها  ملی  واقعی  گفت وگوهای  آغاز  به  فوری 

آینده کشورشان بحث کردیم.« 
افغانستان  امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
همچنان روز دوشنبه، ۹ عقرب، با عبداهلل  عبداهلل، رییس 
تلفنی  صحبت  پیشین،  حکومت  مصالحه  عالی  شورای 
این تماس، دو طرف »گفت وگوی ملی  داشته است. در 
سراسری،  ثبات  برای  را  افغانستان«  مردم  بین  واقعی 
تحکیم وحدت، مشارکت ملی و حل مشکالت موجود در 
این تماس  تام  وست در  کشور، ضروری عنوان کرده اند. 
به  کمک هایش  به  بین المللی  جامعه  که  افزوده  تلفنی 
افغانستان ادامه می دهد، اما طالبان باید به وعده های خود 

مطابق به محتویات موافقت نامه صلح دوحه، عمل کنند.
آقای  وست پیش از این نیز دیدارهای مختلفی با شماری 
ترکیه  افغانستان در  روزنامه نگاران   و  فعاالن سیاسی  از 
افغانستان«  در  ملی  »گفت وگوهای  آغاز  روی  و  داشته 
تأکید کرده است. او همچنان در سفرهای منطقه ای خود 

بر ضرورت این مهم تأکید کرده است. 
نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان در 
حالی روی ضرورت گفت وگوهای بین االفغانی تأکید دارد 
که از سلطه طالبان بر افغانستان حدود 15 ماه می گذرد. با 
وجود خواست های مکرر سیاسیون کشور و جامعه جهانی، 
فراگیر  دولت  ایجاد  به  مدت  این  جریان  در  گروه  این 

امین کاوه

تأکید بر آغاز گفت وگوهای بین االفغانی؛ 

طالبان برای شهر چاریکار است و این عضو طالبان با 
از زور و قدرت پسرخاله اش دست به چنین  استفاده 

جنایتی زده است.
می شود  ادعا  که  دختری  بسته گان  حال،  این  با 
است، می گویند که  قرار گرفته  تجاوز جنسی  قربانی 
در این مدت چندین بار نزد مقام های محلی طالبان 
درخواستی  به  تاکنون  اما  کرده اند،  مراجعه  پروان  در 
آنان،  گفته  به  است.  نگرفته  صورت  رسیده گی  آنان 
فضل الرحمان، باشنده اصلی والیت میدان وردک است. 
یکی دیگر از بسته گان این دختر می گوید: »چندین بار 
نزد والی و معاون والی طالبان در والیت پروان مراجعه 
را  بروید، پشتش  ما گفتند که  برای  آنان  اما  کردیم، 

رها کنید.«
چاریکار  شهر  برای  طالبان  شهردار  دیگر،  سوی  از 
ندارد.  ارتباطی  هیچ  فضل الرحمان  با  که  می گوید 
با  آغا، شهردار شهر چاریکار، در صحبت  سید نیکمل  
رسانه ها گفته است: »ما شخصی را به نام فضل الرحمان 
به  نام  رسمی  کارمند  ما  این جا  نمی شناسیم. 
مراجعه کننده  به حیث  اگر  نداریم.  هم  فضل الرحمان 
کسی آمده باشد، چیزی گفته نمی توانم. این جا اداره 

دولتی است و روزانه ده ها فرد رفت وآمد می کند. این 
شخص پسرخاله من هم نیست.«

که  می کنند  تأیید  پروان  در  طالبان  محلی  مقام های  
یکی از باشنده گان شهر چاریکار شکایتی را در رابطه 
به تجاوز جنسی نزد آنان ثبت کرده  است. حکمت اهلل 
پروان،  والیت  برای  طالبان  والی  سخنگوی  شمیم، 
یک  که  می شود  هفته  یک ونیم  »حدود  می گوید: 
خانواده نزد ما شکایت کرده که باالی دخترشان تجاوز 
صورت گرفته، اما تاهنوز روشن نیست که حقیقت دارد 
یا خیر. ما بررسی ها را در این مورد شروع کرده ایم و 
ما  معلومات  که  آن  از  بعد  است.  نشده  نهایی  تاهنوز 
دقیق شد، اجراآت خود را می کنیم. تا فعاًل نمی توانیم 

تأیید کنیم  که تجاوز صورت گرفته است یا خیر.«
گفنتی است که در یک سال و سه ماه گذشته چندین 
شکایتی مبنی بر تجاوز جنسی افراد طالبان بر پسران 
اما  است،  گرفته  صورت  جوان،  و  نوجوان  دختران  و 
هیچ گاهی خبر تطبیق عدالت باالی متجاوزان همه گانی 
نشده است. چندی پیش، دختری به  نام  االهه دالورزی 
پیشین  که سعید خوستی، سخنگوی  بود  کرده  ادعا 
وزارت داخله  طالبان، باالی او تجاوز جنسی کرده است. 
اما آقای خوستی با رد این اتهام گفته بود که با خانم 
دالورزی ازدواج کرده و بعداً از هم جدا شده اند. حاال 
که چندین ماه از این رویداد می گذرد، هیچ اجراآتی 
از سوی طالبان در این زمینه صورت نگرفته و االهه 

دالورزی نیز مفقود شده است.

منابع محلی در والیت پروان می گویند که یک عضو 
طالبان باالی یک دختر جوان تجاوز جنسی کرده است. 
بسته گان این دختر هژده ساله در پروان ادعا دارند که 
این عضو طالبان، فضل  الرحمان نام دارد و پس از رد 
درخواست ازدواج از سوی دختر، باالی او تجاوز جنسی 
دو  حدود  فضل الرحمان  منابع،  گفته  به  است.  کرده 
هفته پیش با افراد زیر امرش شب هنگام به خانه این 
دختر هجوم برده و به دختر این خانواده تجاوز جنسی 
پروان  است. مسووالن محلی طالبان در والیت  کرده 
تأیید می کنند که شکایتی در این خصوص نزد آنان 
ثبت شده است، اما جزییات بیشتری در این باره ارایه 
نمی کنند. از سوی دیگر، بسته گان قربانی می گویند که 
مقام های محلی طالبان با گذشت دو هفته از وقوع این 

رویداد، هنوز هم به خواست آنان رسیده گی نکرده اند.
این دختر جوان  نزدیکان  از  )نام مستعار( یکی  مریم 
در والیت پروان است. او که به دلیل مشکالت امنیتی 
روایت  شود،  درج  گزارش  این  در  نامش  نمی خواهد 
تلخی از تجاوز جنسی بر دختر یکی از بسته گانش دارد. 
با روزنامه ۸صبح، می گوید: »حدود  مریم در صحبت 
چهار ماه پیش یک عضو طالبان به نام فضل الرحمان 

که در یک انستیتوت با دختر یکی از اقارب ما درس 
می خواند، به خانه آنان، خانواده اش را به خواستگاری 
فرستاد؛ اما این خانواده دخترشان را به آن شخص نداد. 
چند روز بعدش فضل الرحمان با چند فرد مسلح دیگر 
به خانه این دختر هجوم آوردند و این خانواده را تهدید 
کردند که یا دخترتان را بدهید و یا می کشیم تان. بعد 
و  رفت  و  گرفته  را  ُمشت چاکلیت  روی خانه یک   از 
گفت که این شیرینی نامزدی است.« مریم می افزاید: 
»چند مدت بعد، اعضای این خانواده به عروسی یکی 
از بسته گان شان رفته بودند، اما آن دختر در خانه بود. 
این  پنهانی  به صورت  این عضو طالبان که  همان روز 
خانه  به  آمدنش  زمینه  تا  می کرد  تعقیب  را  خانواده 
افراد زیر امرش به خانه هجوم برده  با  مساعد گردد، 
و باالی آن دختر تجاوز جنسی کرده است. زمانی که 
خانواده اش خبر می شوند و خود را به خانه می رسانند، 
فضل الرحمان به سوی شان شلیک می کند و از ساحه 
فرار می کند. وقتی مادر این دختر داخل خانه می شود، 
می بیند که باالی دخترش به شکل وحشیانه تجاوز شده 
ایشان،  فرزند  فضل الرحمان  مریم،  روایت  به  است.« 
پسرخاله و از افراد نزدیک به سید نیکمل آغا، شهردار 

خانواده قربانی از بی عدالتی شکایت دارد
8صبح، پروانتجاوز جنسی یک عضو طالبان در پروان؛
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را تاوباال کنند.
رسانه ها  در  آن که  یکی  داشتیم؛  افغانستان  دو  ما 
می کردند  زنده گی  آن  در  مردم  اکثریت  و  می دیدیم 
و دیگری افغانستان مهمان خانه ها، هوتل ها، بازارها، و 
معامالتی که از چشم عموم پنهان بود. در افغانستان 
آنان  با  سربازان  بودند،  دشمن  طالبان  عمومی 
می جنگیدند، کودکان از آنان می ترسیدند و خانواده ها 
با  مبارزه  چندوچون  از  تا  می کردند  تعقیب  را  اخبار 
تروریسم خبر شوند. در افغانستاِن تجارت و معامالت 
مالی اما طالبان شماره تلفن داشتند، مولوی  صاحبان 
بانکی  حساب  شماره های  بودند،  صاحبان  حاجی  و 
تعیین  در  داشتند،  صرافی  آدرس  می کردند،  معرفی 
از  و  می دادند  فرمایش  ادارات  و  شرکت ها  به  افراد 
آن ها برای انتقال کاال، حفاظت جان و اموال فرمایش 

دریافت می کردند.
داشت.  نقش  نیز  دولت  سقوط  در  دوگانه گی،  این 
می زیستند،  عمومی  افغانستان  در  که  آنانی  برای 
جنرال هایی  و  سربازان  برای  بود؛  تعجب آور  سقوط 
برای  می نمود؛  فاجعه  سقوط  بودند،  حاشیه  در  که 
تحصیل کرده گان و سیاست مداران و فعاالن فرهنگی 
که مشغول پروردن آرمان های دموکراتیک بودند، آن 
برای مال داران، شرکت داران،  اما  بود؛  تراژیک  سقوط 
و  سیاسی  شبکه داران  و  تنظیم ها  و  احزاب  صاحبان 
تجاری سقوطی وجود نداشت؛ کوچ کشی و تحولی بود 
که زیاد پرخطر به  نظر نمی رسید. چون آن  طرف را نیز 
خوب می شناختند و میان آنان دوستان و هم پیمانان، 
که  نرمشی  داشتند.  مولوی  صاحبان  و  معاش بگیران 
که  سکوتی  و  دادند  نشان  طالب  برابر  در  زورمندان 
و پول داران  بر محیط زورمندان  از سقوط  بعد  ماه ها 
آنان  هنوز  که  امیدی  و  بود  دوران جمهوریت حاکم 
دارند،  خود  امالک  و  دارایی  به  سر  برگشت  برای 

ریشه ای و سابقه دار است.
که  وسیعی  تبلیغات  خالف  برگشتند،  وقتی  طالبان 
علیه فساد مالی و سیاسی دوران جمهوریت می کردند، 
امالک  نکردند.  برخورد جدی  هیچ  فسادپیشه گان  با 
طالب  قوماندانان  نکردند.  ضبط  را  خود  »دشمنان« 
شدند،  بدل  جمهوری  زورمندان  منافع  حافظان  به 
دسته دسته به خانه ها و امالک »بزرگان« جمهوریت 
پرداختند.  امالک  آن  از  حفاظت  کار  به  و  ریختند 
امروز در سراسر افغانستان قوماندانان طالب از وزیران، 
رهبران، قوماندان ها و دیگر زورمندان صاحب دارایی و 
ملکیت های قیمتی در بدل حافظت دارایی ها معاش 
ماهوار می گیرند. در رسانه های اجتماعی گاهی اتهاماتی 

طالبان از کارت دارایی مخالفان، بهره تبلیغاتی و مالی 
طالبان  اسالمی،  جمهوری  دوران  در  برده اند.  بسیار 
مسیرهای  و  شاهراه ها  بر  را  خود  حاکمیت  به تدریج 
ترانزیتی توسعه دادند. آنان کنترل ولسوالی ها و مراکز 
والیات را در اولویت کار خود نداشتند و شریان های 
در سال های  می دادند.  قرار  را هدف  اقتصادی کشور 
پایانی جمهوریت، اکثر شاهراه ها و جاده های عمومی 
بین والیات در کنترل یا تیررس طالبان بود. آنان، از 
این طریق مالیات و باج های سنگین می گرفتند. برای 
دولتی،  افراد  و  اموال  خارجی،  نیروهای  مصون  عبور 
و  لوجستیکی  موترهای  و  خصوصی  شرکت های 
مسافربری به فرماند  هان طالب پول پرداخته می شد. 
با گذشت زمان، طالبان در شهرها و مراکز والیات و 
ولسوالی ها که در رسمیات زیر نفوذ دولت جمهوری 
اسالمی بود، نیز شبکه های مالی خود را توسعه دادند. 
متمول،  افراد  بزرگ،  و  متوسط  شرکت های  از  آنان 
دخیل  سیاست مداران  و  سرمایه گذاران  تاجران، 
طالبان  می گرفتند.  باج  اقتصادی،  زدوبندهای  در 
منافع  محافظان  و  مخفی  پولیس  نقش  مواردی  در 
به  و  می کردند  بازی  را  مافیایی  اقتصادی  شبکه های 
واقع،  در  می کردند.  عرضه  امنیتی«  »خدمات  آن ها 
در زیر پوست سیاست، اقتصاد و حکومت داری روابط 
و  بود  شده  برقرار  غیرطالبان  و  طالبان  بین  وسیع 
طالبان  از  ترس سیاسی  که  بود  امر سبب شده  این 
میان زورمندان و صاحبان پول و چوکی کاهش یابد. 
بیشتر آنان متوجه شده بودند که طالبان هم مشغول 
»تجارت  «اند، انتحاری می فروشند، در زدوبندهای مالی 
و مافیایی سهم می گیرند، امنیت شرکت ها و افراد را 
تامین می کنند، در تشبثات اقتصادی شریک می شوند 
و در بدل پول آدم می کشند یا با گرفتن پول از کشتن 

صاحبان پول و چوکی دوری می جویند.
مشغول  که  سرمایه گذارانی  و  تجارتی  شرکت های 
با مافیای مالی، تریاک و ترور  پول شویی، دادوگرفت 
بودند، در افغانستان آن روز به ندرت اختطاف و ترور 
مصونیت شان خدشه دار  و  آرامش  به ندرت  می شدند، 
می شد و کابل برای شان بهشت مالی  ای بود که تفاوت 
کابل  نداشت.  سنگاپور  یا  کراچی  و  دبی  با  چندان 
خودش  ویژه گی های  و  قواعد  با  بود  پر درامدی  بازار 
که بازیگران آن بازار طی سال ها »کار« و معامله در 
و می دانستند  بودند  یافته  قواعد مهارت  شناخت آن 
چگونه در محیط آشوب زده و پرخطر بوجی های دالر 

علیه برخی رهبران و زورمندان دوران جمهوری مطرح 
تبعیدی  پول داران  و  متنفذان  مواردی  در  و  می شود 
جمهوریت از طالبانی که مشغول نگهبانی امالک آنان 

هستند، به نیکویی یاد می کنند.
زورمندان  و  متنفذان  امالک  و  دارایی ها  سنگین  بار 
دوران جمهوریت، کارتی مهم در دست طالبان است. 
با آن کارت، مانع تحرک متنفذان و رهبران  طالبان 
می شوند، و این »رهبران« با سکوت، طرح برنامه های 
شکل گیری  برای  واهی  امیدهای  خلق  و  انحرافی 
حکومت همه شمول، مانع انسجام نیروهای ضدطالب 
برابر  در  غنی  اشرف   نرم  لحن  و  سکوت  می گردند. 
و  او  دارد.  او  شخصی  منافع  در  ریشه  نیز  طالبان 
خانواده اش کوشیده اند با کرنش و نیز تملق و تماس 
افغانستان  در  را  میلیونی خود  دارایی های  با طالبان، 
حفاظت کنند. حشمت غنی احمدزی، برادر اشرف  غنی 
که زمانی در یک جنگ زرگری خود را مخالف سیاسی 
برادرش می خواند و اشرف  غنی نیز او را دیوانه خطاب 
می کرد، اکنون در رسانه ها به نماینده گی از برادرش 
سخن می گوید. اشرف  غنی اگر آن دارایی های بسیارش 
را نمی داشت، شاید به  جای اتکا بر برادر »دیوانه« و 
ماه چون  و چند  این یک سال  در  به طالبان،  تملق 
رهبر سیاسی ظاهر می شد و کنار میلیون ها هم وطنی 
می ایستاد که از فروپاشی رژیم، پایین شدن بیرق، لغو 
سرود ملی، لغو قانون اساسی، مسدود شدن مکاتب، 
فروپاشی بازارها، کوچ دسته جمعی نیروی بشری ماهر، 
دریچه های  شدن  بسته   و  تحصیلی  سیستم  تخریب 
حشمت غنی  سخنان  از  رسیده اند.  به  جان  آزادی 
می توان استنباط کرد که غنی ها را طالبان از طریق 

دارایی های شان گروگان گرفته اند.
رسانه ها  در  تازه  که  ویدیویی  کلیپ  در  حشمت غنی 
که  دارد  گله  طالبان«  معزز  »بزرگان  از  شده،  نشر 
کاکای  و  حقانی  شبکه  ارشد  عضو  حقانی،  ابراهیم 
سراج الدین حقانی، خانه شخصی اشرف  غنی را غصب 
کرده و با وجود تقاضای مکرر او ]حشمت غنی[، آن 
خانه را تخلیه نکرده است. حشمت غنی با لحن تضرع 
خانواده اش  و  بوده  کشور  »مشر«  برادرش  می گوید 
یادآوری  دارند.  سابقه  هزارسال  بزرگ  پکتیای  در 
نام پکتیای بزرگ و اتصال خانواده اش به آن هویت، 
است،  دارایی ها  حفظ  برای  کرنش  و  تضرع  سیاست 
حقانیت  بر  نه  چیزی  بودن  لوگری  و  پکتیایی  ورنه 

کسی می افزاید و نه چیزی از آن می کاهد.
و  او  که  می گوید  تصویری  فایل  آن  در  حشمت غنی 
تازه در کشور پیدا نشده اند و حق کسی  خانواده اش 

را نیز نخورده اند. در ادامه یادآور می شود که ابراهیم 
پاکستان  در  جایداد  دالر  میلیون ها  ارزش  به  حقانی 
دارد. این بخش از سخنان آقای حشمت غنی گوشه ای 
برمال  را  طالب  و  »جمهوری«  زورمندان  مجالس  از 
سخن  چگونه  آنان  دیدارهای  در  این که  و  می سازد 
اصلی از دارایی ها و امالک است، نه دین و دموکراسی 
زبان  از  می گوید  حشمت غنی  آزادی.  و  مکتب  یا 
ابراهیم حقانی شنیده است که در پاکستان دارایی های 
بسیار دارد. در واقع آنان در دیدارها، پول و امکانات 
هم دیگر را تول وترازو می کنند، از مشارکت های مالی و 
تجارتی سخن می گویند، از داشته های هم دیگر تمجید 

می کنند و احتماالً وعده همکاری و معامله می دهند.
خانه بزرگ و قصر اشرافی اشرف  غنی، در کشور فقیر 
و گرسنه ما، به تنهایی سند ننگ و درس عبرت بزرگ 
مبارزه  عالی  اداره  قوس 13۹۴،  دوم  به  تاریخ  است. 
با فساد اداری فهرست دارایی های اشرف غنی را که 
رییس جمهور شده بود، نشر کرد. در آن سند اشرف 
غنی و روال غنی صاحب ۴.7 میلیون دالر دارایی منقول 
)طال و موتر و پول نقد( خوانده شده بودند که بیشتر 
آن گویا زیورات روال خانم بوده است. خانه ای که اکنون 
ابراهیم حقانی قبضه کرده، نیز در آن سند درج است. 
آن خانه کدام حویلی یا آپارتمان نیست و عنوان خانه 
برای آن ِملک، فریب دهنده است. قصر اشرف غنی، در 
داراالمان کابل، چهار جریب و 3۰۰ متر مربع مساحت 
دالر  میلیون  آن 5.۲۲  ارزش  در سال 13۹۴  و  دارد 
محاسبه شده بود. اشرف غنی در آن سال به ارزش 1.5 
میلیون دالر موتر نیز داشت و آن گونه که در افغانستان 
می شود،  ثبت  فورمه ها  در  که  چیزی  است،  معمول 
معموالً به نوک کوه یخی می ماند که در درون دریای 
سال  از  است.  پنهان  سیاه  معامالت  و  زدوبند  فساد، 
13۹۴ به بعد اشرف  غنی رییس جمهور دولتی بود که 
در آن فقیرترین مردم جهان که بیشترشان روزانه کمتر 
از یک دالر عاید داشتند، ساالنه دو میلیارد دالر رشوت 
می دادند، چوکی های رسمی خرید و فروش می شد، 
چورکان  و  می کردند  قبضه  زورمندان  را  گمرک ها 
وحشتناک جریان داشت. مقدار امالک و دارایی های 
خانواده غنی را که طالبان گروگان گرفته اند، باید بسیار 

بیشتر از آن خانه پنج  میلیون دالری باشد.
قدرت مندان و رهبران دوران جمهوریت تا فرق  سر زیر 
بر  قوماندان طالب  اکنون هر  و  بار »دارایی« غرق اند 
یکی از غندی های »اموال و دارایی های شخصی« آنان 
نشسته و هم »حق« می گیرند و هم نبض سیاسی آنان 

را کنترل می کنند.

یونس نگاه

شرکت های تجارتی و سرمایه گذارانی که مشغول پول شویی، دادوگرفت با مافیای مالی، تریاک و ترور بودند، در افغانستان آن روز به ندرت اختطاف 
و ترور می شدند، به ندرت آرامش و مصونیت شان خدشه دار می شد و کابل برای شان بهشت مالی  ای بود که تفاوت چندان با دبی و کراچی یا سنگاپور 
نداشت. کابل بازار پر درامدی بود با قواعد و ویژه گی های خودش که بازیگران آن بازار طی سال ها »کار« و معامله در شناخت آن قواعد مهارت یافته 

بودند و می دانستند چگونه در محیط آشوب زده و پرخطر بوجی های دالر را تاوباال کنند.

زیر پای قوماندانان طالب
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است.  منع  مطلق  به طور  ریش  تراشیدن  و  غربی« 
آرایشگران در شهر پل علم، مرکز لوگر، می گویند که در 
جریان دو روز پنج سلمان از سوی کارکنان اداره امر به 
معروف و نهی از منکر طالبان به دلیل تراشیدن ریش 
لت وکوب و زندانی شده اند. به گفته آنان، یکی از این 
آرایشگران به حدی لت وکوب شده است که اکنون در 

شفاخانه بستری است. 
شهر  در  مرد  آرایشگران  از  یکی  مستعار(  )نام  وحید 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  پل علم، 
چندین بار از سوی اداره امر به معروف طالبان دعوت 
شده تا برایش تفهیم شود که از این پس از تراشیدن 
ریش و اصالح موهای مردان به »استایل های غربی« 

تنها  طالبان  معروف  به  امر  اداره  محتسبان  مداخله 
به آرایشگران خالصه نمی شود، بلکه محفل داران نیز 
مستعار(  )نام  مشعل  نیستند.  امان  در  آنان  دست  از 
روزنامه ۸ صبح می گوید که  به  لوگر،  باشنده والیت 
معروف  به  امر  اداره  کارمندان  پیش  ماه  یک  حدود 
طالبان هنگام مراسم عروسی در هوتل »آریانا« با زور و 
خشونت وارد سالون زنانه شده و وضعیت بدی را به راه 
انداخته اند. مشعل می افزاید که سروصدا و توصیه های 
این کارمندان به زنان به حدی سنگین بوده که مادر 
پل علم  شهر  باشنده  این  است.  دیده  شوک  داماد 
خاطرنشان می سازد که این یگانه اقدام بی جای طالبان 
از طرف  او، محتسبان طالبان  به سخن  بلکه  نیست، 
شب به چندین محفل عروسی دیگر نیز وارد شده و 

خوشی مردم را برهم زده اند.
لوگر و آریشگران  باشنده گان  از  این حال، شماری  با 
باشنده  هیچ  که  می گویند  پل علم  شهر  در  مرد 
اما  نیست،  غیراخالقی  کارهای  طرف دار  والیت  این 
به همه چیز  نسبت  را  آنان  طالبان  سخت گیری های 
بلندپایه طالبان  از مسووالن  آنان  متنفر خواهد کرد. 
می خواهند که هرچه زودتر دست به کار شوند و جلو 
خودسری ها و بی بندوباری های محتسبان اداره امر به 
معروف و نهی از منکر را بگیرند تا شهروندان با نفس 

راحت به زنده گی خود ادامه دهند.
این در حالی است که افراد طالبان به ویژه محتسبان 
اداره امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در شش 
شهروندان  بر  را  متعددی  ممنوعیت های  گذشته  ماه 
منع  حجاب،  چگونه گی  لباس،  نوع  کرده اند.  وضع 
دکان ها  شدن  بسته  و  عروسی  محافل  در  موسیقی 
هنگام نماز جمعه از محدودیت هایی اند که از سوی این 

اداره باالی افراد وضع شده اند.

محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
در والیت لوگر پنج آرایشگر مرد )سلمان( را به دلیل 
ساعاتی  برای  و  لت وکوب  مراجعان،  ریش  تراشیدن 
که  می گویند  لوگر  در  محلی  منابع  کرده اند.  زندانی 
کارمندان این اداره از چندی به این  سو محدودیت های 
سخت گیرانه ای بر باشنده گان این والیت وضع کرده اند. 
به گفته آنان، نظارت جدی از سلمانی ها، مداخله های 
طریق  از  مردم  دعوت  و  عروسی  مراسم  در  بی جا 
بلندگوهای موتر برای ادای نمازهای ظهر، عصر و شام 
در مسجدها از مواردی اند که محتسبان طالبان روی 

آن بیشتر تأکید دارند.
شماری از آریشگران مرد در لوگر شکایت دارند که از 
یک  سو در نبود کار مالیه شهرداری باالی آنان سنگینی 
می کند و از سوی دیگر اداره امر به معروف و نهی از 
منکر طالبان بر کار آنان محدودیت های سخت گیرانه 
اداره  این  محتسبان  آنان،  گفته  به  است.  کرده  وضع 
باالی  ریش  تراشیدن  تا  موی  اصالح  چگونه گی  از 
آنان محدودیت وضع کرده اند. آرایشگران خاطرنشان 
می سازند که با وضع این محدودیت ها، شمار مراجعان 

آنان نیز کاهش یافته است. 
محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان از 
یک هفته به این  سو نظارت  جدی بر آرایشگران مرد را 
آغاز کرده اند. آنان به آرایشگران مردانه گوش زد کرده اند 
»استایل های  به  مردان  موی  اصالح  این  از  پس  که 

که  کند  توصیه  مراجعانش  برای  و  ورزد  اجتناب 
می افزاید:  آرایشگر  این  است.  گناه  ریش  تراشیدن 
»برای ما جدی گفته شد که دیگر ریش مشتریان را 
نتراشید و اگر این کار را انجام دهید و ما خبر شویم، 

هر یک تان را به شکل جدی جزا می دهیم.«
لوگر  مرکز  در  دیگری  آرایشگر  مستعار(  )نام  هارون 
است. او به روزنامه ۸صبح می گوید که کارکنان اداره 
امر به معروف و نهی از منکر طالبان به همه آرایشگران 
هشدار داده اند که در صورت تراشیدن ریش مراجعان، 
سیاه  صورت شان  و  لت وکوب  مراجعان  و  سلمان ها 
داده  نشان  مردم  همه  به  شهر  داخل  در  تا  می شود 

شوند .

پنج سلمان در لوگر زندانی شدند

ظرفیت  شورش داخلی در میان طالبان 

چنگال محتسبان بر گلوی کاسبان؛

ساختار شکننده؛

است.  مفرط  قوم گرایی  می بخشد،  شدت  را  گروه 
طالبان در بیست سال گذشته تالش وافر و انرژی 
انگ قومی بودن  از  را  تا خود  بسیار صرف کردند 
قدرت گیری  شان  از  بعد  هم  آن   با  کنند،  تطهیر 
میان  در  حتا  سمت،  هر  از  نارضایتی ها  کابل  در 
طایفه های یک قوم برجسته شده و طالبان اکنون 
از سر ناچاری به نظام الدین قیصاری، فرمانده محلی 
که  دارد  وجود  سرو صداهایی  شده اند.  متوسل 
طالبان قرار است از این فرمانده محلی اوزبیک تبار 
که متهم به قتل و قاچاق  مواد مخدر است، در برابر 
شورش های احتمالی در شمال استفاده کنند. این 
و ده ها فکت دیگر نشان می دهد که طالبان نگران 
آینده اند و احتمال بسیار می رود که شورش ها و حتا 
حاکمیت شان  علیه  گروه  این  مبارزه جنگ جویان 

افزایش پیدا کند. 
در  طالبان  جنگ جویان  از  تن  صدها  نیز  اکنون 
به جبهه مقاومت ملی  یا  بدخشان، تخار و هرات 
آغاز  را  مسلحانه  مبارزه  طالب  علیه  و  پیوسته  
کرده اند یا هم به کشورهای همسایه پناه برده  اند 
آشکار  موضع گیری  باالخره  نیز  آن ها  قطعاً  که 
خود را شروع خواهند کرد. نگاه قومی طالبان به 
»برادر  کانتکست  در  را  تعبیری خود  به  یا  قدرت 
شورش  ظرفیت های  عمده ترین  از  دیدن،  بزرگ« 
این  علیه حاکمیت  گروه  این  دورنی جنگ جویان 
و  داخلی  مقبولیت  که  است  بنیادگرا  رژیم  نظام 
مشروعیت بین المللی ندارد و آشکار ترین نشانه و 
ابزار وجودی اش استفاده حداکثری از فشار و زور 
در  در صد   ۹7 که  است  شهروندانی   علیه  نظامی 
زیر خط فقر قرار دارند. به نظر می رسد که بخش 
بزرگی از طالبان غیرپشتون و همچنان فرماندهان 
پشتون در غرب و شرق، از عملکرد یک ساله این 

گروه راضی نیستند. 

اختالفات داخلی 
اختالف  از الیه های  یکی  که  قوم  مساله  بر  عالوه 
میان  در  درونی  شورش  مولفه های  از  یکی  از  و 

فروریزی را مساعد تر می سازد. این ساختار شبکه  ای 
که در آن فقط یک حلقه خاص صاحب قدرت و 
جایگاه است تا در بدل آن از رهبران سیاسی مورد 
می شود  موجب  خود  بگیرد،  صورت  حمایت  نظر 
که هیزم بیشتر را به این آتش بیندازد تا آخرین 
با  طالبان  شود.  نابود  و  بسوزد  رژیم  یک  تارهای 
بیم  لحظه  هر  و  هستند  روبه رو  چرخه  ای  چنین 
آن می رود که رژیم  آن ها نابود شود و نظم به نظر 
این در ظاهر  بریزد. شاید  فرو  سفت و سخت آن ها 
رژیم هایی  تمام  اما  می برسد،  نظر  به  خوش بینانه 
که بر پایه استبداد، زور و ایدیولوژی های خشن بنا 
یافته اند، چنین عاقبت دارند و طالبان نیز نمی توانند 

از آن فرار کنند. 
به  طالبان  اندازه  از  بیش  وابسته گی  هرچند 
سوم  عامل  پاکستان  جلمه  از  منطقه  کشورهای 
دلیل  به  و  می شود  پنداشته  داخلی  شورش های 
تصمیم گیری  توانایی  آن ها  بدون  طالبان  این که 
ندارند و این باعث تضاد منافع در صف این گروه 
دو  زیر مجموعه  در  را  آن  اما می شود  خواهد شد، 
رژیم طالبان هرچند  نظم  تعریف کرد.  باال  گزینه 
ایدیولوژی  بر پایه  و  سفت و سخت  خیلی  ظاهر  به 
اما  است،  یافته  بنا  قوم اندیشانه  ـ  سیاسی  اسالم 
ظرفیت های شورش در آن وجود دارد و این یکی از 
مواردی است که شکننده گی ـ نظامی خواهد بود 
اولی آن در چند ماه گذشته رونما  که نشانه های 

شده و نشانه های دیگرش در حال وقوع است. 
این مهم فشار داخلی بر رهبران طالبان را افزایش 
داده و می تواند نظم این رژیم را دچار مشکل کند. 
سازگاری  سر  گفت وگو  و  دیپلماسی  با  طالبان 
ندارند. آن ها به این باورند که باید اطاعت صورت 
شوند.  برداشته  میان  از  مخالف  نیروهای  و  بگیرد 
این سیاست با چاشنی قومی، وابسته گی سیاسی 
و تقسیم قدرت به شیوه اندیوال بازی، عواقب بسیار 
بر  عالوه  طالبان  داشت.  خواهد  و  دارد  شکننده 
و  داخلی  شورش های  با  ایستاده گی،  و  مقاومت ها 

فروریزی نظم پوشالی شان نیز مواجه اند.

سازمان های جهادی که بر مبنای ایدیولوژی بسته و 
انسجام سفت وسخت سلسه مراتبی بنا یافته اند، در 
ظاهر بسیار منسجم و یک پارچه عمل می کنند و 
طوری به نظر می رسند که حلقه های به هم پیوسته 
آن ها درهم تنیده و رهبری، فرمان پذیری و اطاعت 
روپوِش  در  این  است.  ابدی شده  و  ذهنی  آن  در 
با  توأم  بسته  سلسه مراتبی  و  است  صادق  مساله 
میان  به  را  ظاهری  نظم  فرمان پذیری  و  رهبری 
آورده است؛ اما فرمان پذیری محض و فرمان دهی 
ممکن  که  پیمانه  همان  به  ایدیولوژی  بر مبنای 
است متین و قایم باشد، به همان اندازه شکننده و 
مستعد فروریزی نیز است. هر آن، بیم آن می رود 
که  ساختار  این  معمولی  آتش  یک  شلعه های  که 
در ظاهر سف و سخت به نظر می رسد نابود شود و 

بنیادهای پوشالی آن فرو ریزد. 
که  ایدیولوژیک  گروه  یک  به عنوان  طالبان 
فرمان دهی  با  ساختار سلسله مراتبی سفت و سخت 
جنگ جویان،  میان  در  محض  فرمان پذیری  و 
این،  بر  مزید  و  دارند  خود  رهبران  و  فرماندهان 
انسجام ظاهری خود را حفظ کرده  یا در مواردی 
مستعد  نیز  می کنند،  پنهان  را  گسست هایش 
این  و  هستند  میان شان  در  داخلی  شورش های 
بالفعل  به گونه  هم  و  بالقوه  به صورت  هم  ظرفیت 
شکننده گی  که  است  رو  همین   از  دارد.  وجود 
به عنوان یک  نظامی ـ سیاسی در صفوف طالبان 
گروه جنگی ـ تروریستی که اکنون در افغانستان 
سیطره دارد، بیشتر است. این یکی از نگرانی های 
اصلی رهبران طالبان محسوب می شود. همین مهم 
است که پای صالح الدین ایوبی، فرمانده اوزبیک تبار 
طالبان را به قندهار  کشانید تا رهبری این گروه او 
گروه  این  صفوف  شیرازه  مبادا  و  بدهد  قناعت  را 

فرو بریزد. 

مساله قوم
نخستین مورد که بسیار مهم است و مساله شورش  
این  علیه  مبارزه  و حتا  طالبان  در صفوف  داخلی 

طالبان محسوب می شود، اختالفات بر سر قدرت و 
تقسیم آن بر پایه اندیوال بازی و خویش خوری، بنای 
دومین عامل شورش و شکننده گی داخلی در میان 
طالبان قابل تعریف است. قدرتی که اکنون طالبان 
به دست گرفته اند، هیچ مکانیسم قانونی، محلی و 
عرفی ندارد. در این نظم هر کسی بیشتر جنگیده 
است، بیشتر قدرت دارد. از سویی هم، بی عدالتی و 
واپس گرایی در آن موج می زند. این اختالفات در 
که  دارد  طالبان وجود  ـ سیاسی  نظامی  سه الیه 
عبارت اند از رهبران سیاسی، فرماندهان میان رتبه 
نظر  به  که  محلی  پایین رتبه  فرماندهان  و  نظامی 

می رسد بار جنگ بر دوش آن ها بوده است.
 این وضعیت رهبران طالبان را در کابل مجبور کرده 
آن ها  به  نظامی  فرماندهان  وفا داری  برای  تا  است 
پست های دولتی و پول توزیع کنند. گزارش هایی 
یعقوب  مولوی  تنها  نشان می دهد  که  دارد  وجود 
دالر  میلیون ها  بنیان گذار طالبان،  فرزند مال عمر، 
کرده  توزیع  جنوب  در  نظامی  فرماندهان  به  پول 
است تا حمایت ضمنی آن ها را با خود داشته باشد. 
پول پاشی و حفظ یک نظام در بدل تقسیم قدرت 
از  یکی  حامی پروری،  و  اندیوال بازی  بر اساس 
مولفه های شکننده گی سیاسی ـ نظامی محسوب 
زمینه های  و  آشفته تر  را  وضعیت  که  می شود 

آسو

8صبح، لوگر

شماری از آریشگران 
مرد در لوگر شکایت 

دارند که از یک  سو در 
نبود کار مالیه شهرداری 

باالی آنان سنگینی 
می کند و از سوی دیگر 
اداره امر به معروف و 
نهی از منکر طالبان بر 

کار آنان محدودیت های 
سخت گیرانه وضع کرده 

است.

نخستین مورد که بسیار مهم است و مساله شورش  داخلی در صفوف طالبان و حتا مبارزه علیه این گروه را شدت می بخشد، قوم گرایی مفرط است. طالبان در بیست سال گذشته 
تالش وافر و انرژی بسیار صرف کردند تا خود را از انگ قومی بودن تطهیر کنند، با آن  هم بعد از قدرت گیری  شان در کابل نارضایتی ها از هر سمت، حتا در میان طایفه های یک 

قوم برجسته شده و طالبان اکنون از سر ناچاری به نظام الدین قیصاری، فرمانده محلی متوسل شده اند.
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اولین نکته ای که در باب رابطه اسالم و سیاست اهمیت پیدا می کند، مشخص 
کردن انتظارات خود از دین است. اصطالح »انتظار از دین« تا جایی که من به 

یاد دارم، نخستین بار از سوی عالمه احمد مفتی زاده در مجله ایران فردا مطرح 
شد، که به صورتی فشرده این موضوع را به میان آورده بود و سپس دکتر 

عبد الکریم سروش از منظری دیگر، البته به نحوی مفصل تر و مدلل تر در مجله 
کیان به صورت بندی آن پرداخت. پس از آن مطالب بیشتری در این باب در 

قالب مقاله و کتاب نوشته شد.

اسالموسیاست

است و هم اندیشه، هم چنان که هم عقیده ای راستین 
است و هم عبادتی درست، بی هیچ تفاوتی.« )حسن البنا، 

رسالة التعالیم، مجموعة رسائل( 
در میان بیست اصل یاد شده حسن البنا، این اصل بیش از 
همه در شکل دادن به ایدیولوژی بنیادگرا در عصر حاضر 
نقش داشته است. در واقع این خطای دین شناختی که 
آغاز کج  از  بود که  نهاد، خشتی  را  بنیانش  البنا  حسن 
نهاده شد و این دیوار تا امروز کج باال می رود. محصول 
این خطا، خون های فراوانی بود که به نام دین ریخته شد 
و فاجعه هایی که دامن بسیاری از کشورها را گرفت؛ زیرا 
بسط دادن دامنه امر قدسی به امور دنیوی مانند فرهنگ، 
سیاست، جنگ و غیره، از نتایج مستقیم این دیدگاه بوده 
است. خوش بختانه اندیشمندان متعددی به این خطا پی 
بردند و با نقدهای خود تالش کردند کاستی آن را آفتابی 
کنند. یکی از آنان، نویسنده و متفکر نامدار مصری جمال 
البنا، برادر حسن البنا، بود که با نوشتن کتابی زیر عنوان 
»االسالم دین و امة و لیس دینا و دولة« کاستی های آن 

دیدگاه را روشن ساخت.
البته در میان قدما نیز این دو دیدگاه مطرح شده بود، اما 
نه به شکل ایدیولوژیک که در این عصر مطرح شد. از قدما 
امام غزالی، بدر الدین زرکشی و جالل الدین سیوطی معتقد 
بودند که همه دانش ها در دین وجود دارد و با تعمق در 
دین می توان به همه علوم دست یافت. غزالی گفته است: 
»همه دانش ها در افعال و صفات الهی داخل هستند و در 
قرآن شرح ذات و صفات و افعال او آمده است و این علوم 
پایانی ندارند و در قرآن به کلیات همه آن ها اشاره رفته 
در  ج 1، ص ۲۸۹(  الدین،  علوم  احیاء  )غزالی،  است.« 
مقابل این دیدگاه، شمار بیشتری از دانشمندان مسلمان 
بوده اند که قلمرو دین را امور معطوف به آخرت دانسته و 
امور این جهانی را بالذات از قلمرو دین خارج دانسته اند، 
هرچند که بالعرض بر زبان دین آمده باشد. یکی از قایلین 
به این دیدگاه، مفسر مشهور قرآن امام فخر الدین رازی 
فراخواندن  پیامبری  و  نبوت  »پیشه  می گوید:  که  است 
مردم است به این که از خلق به حق و از دنیا به آخرت 
روی آورند.« )فخر الدین رازی، المطالب العالیة، ج ۸، ص 
115( همچنان فقیه و اصولی برجسته ابو اسحاق شاطبی 
گفته است: »قرآن نازل شده است تا بیان احکام آخرت 
الموافقات فی  و مسایل مرتبط به آن باشد.« )شاطبی، 
اصول الشریعة، ج ۲، ص 76( کسانی مانند زمخشری و 

دیگران هم همین دیدگاه را داشته اند.
در عصر حاضر، تالش حسن البنا و مودودی برای معرفی 
تمامیت خواهانه،  و  فراگیر  نظام نامه ای  به عنوان  اسالم 
اجتماعی آن دوران، عمدتاً  و  تاثیر شرایط سیاسی  زیر 
بیستم،  قرن  نخست  نیمه  در  جهانی،  جنگ  دو  میان 
صورت می گرفت. آنان در رقابت با ایدیولوژی هایی مانند 
لیبرالیسم و فاشیسم، که میدان دار تحوالت  کمونیسم، 
کالن دنیا شده و هر کدام ادعای فلسفه ای جهان شمول 

برای زنده گی را داشت، این رویکرد را در پیش گرفتند. 
اگر  که  می کردند  تصور  مسلمان  فعاالن  از  تعداد  این 
نتوانند اسالم را همانند ایدیولوژی های یاد شده به صورت 
تمامیت خواهانه و شمول گرا معرفی کنند، شاید نتوانند 
آن  در  کنند.  عرضه  جای گزین  و  بدیل  به مثابه  را  آن 
ابرروایت های شان  با  پر ادعا  ایدیولوژی های  تاریخی  دوره 
جاذبه های جهانی داشتند و دیگر گروه های سیاسی، هم 
داشته های  که  می کردند  تالش  ملی گرا،  هم  و  مذهبی 
فکری و اعتقادی خود را در این جامه که مد روز بود، 
شریعتی،  علی  بازرگان،  مهدی  تالش های  کنند.  عرضه 
محمود طالقانی و شماری دیگر از اندیشمندان مسلمان 
در آن شرایط تاریخی، بخشی از این روند بود. حسن البنا 
در رسایل خود به وضوح این استدالل را پیش می کشد 
وجود  دولت هایی  فاشیسم  و  کمونیسم  برای  هرگاه  که 
داشته باشند که به آن ها دعوت کنند، چرا اسالم دارای 
دولتی نباشد که به آن فرابخواند. شیخ محمد غزالی، از 
شاگردان حسن البنا، در کتاب »حصاد الغرور« می گوید 
برای خود دولتی دینی  باشند  اگر یهودیان حق داشته 
تاسیس کنند و در جنگ با عرب ها از تورات الهام بگیرند، 
چرا مسلمانان حق نداشته باشند دولتی دینی تاسیس 
کنند و در جنگ با آنان از قرآن الهام بگیرند. یعنی رقابت 
تفسیر  به  که  بود  عواملی  از  سیاسی،  ایدیولوژی های  با 

ایدیولوژیک اسالم انجامید.
عنوان  زیر  شعاری  آوردن  میان  در  دیگر،  جنبه   از 
این که اسالم دینی کامل و فراگیر است و هیچ چیزی 
فریبنده  و  براق  ظاهری  نمی ماند،  خارج  آن  قلمرو  از 
دارد، به ویژه برای مسلمانانی که دین را ابزار هویت خود 
می شمارند. این شعار برای آنان این گونه ترجمه می شود 
که هویت شان کامل و بی نقص است و باید به آن افتخار 
کنند. در شرایطی که پیشرفت بخشی از کشورهای غربی 
و عقب مانده گی بخشی از کشورهای مسلمان سبب عقده 
حقارت و خود کم بینی می شود، این شعار می تواند آبی بر 
آتش باشد و کام هویت گرایان را شیرین گرداند. به این 
علت، بسیاری از کسانی که آن را در کشورهای مسلمان 
می شنوند، به جای برخورد علمی و معرفتی با این ایده 
و ارزیابی درستی یا نادرستی آن، برخورد عاطفی با آن 
را در پیش می گیرند. در فضای عاطفی جایی به تحلیل 
اگر  به خصوص  نمی ماند،  ایده  یک  بی طرفانه  بررسی  و 
ایده ای در قالب شعاری عامه پسند و پوپولیستی مطرح 

شود که شور و هیجان بیافریند.
که  کرده اند  تالش  تمامیت خواهانه  دیدگاه  طرف داران 
را  خود  دیدگاه  اشاره،  مورد  جدلی  مباحث  بر  افزون 
دالیل  از  یکی  کنند.  همراه  نیز  درون دینی  استدالل  با 
سوره  از  آیه  این  گروه ها،  این  استناد  مورد  درون دینی 
مائده است که به نام آیه اکمال دین نیز شناخته می شود: 
»حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل 
لغیر اهلل به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة 
و ما أکل السبع إال ما ذکیتم، و ما ذبح علی النصب و أن 
الذین کفروا  یئس  الیوم  باألزالم ذلکم فسق  تستقسموا 
لکم  أکملت  الیوم  واخشون  تخشوهم  فال  دینکم  من 
دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اإلسالم دینا 
فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف إلثم فإن اهلل غفور 
رحیم.« )سوره مائده، 3( یعنی: »بر شما حرام شده است 
غیر خدا  نام  به  آن چه  و  گوشت خوک  و  خون  و  مردار 
کشته شده باشد و خفه شده و به چوب مرده و از بلندی 
افتاده و به ضرب شاخ مرده و آن چه درنده از آن خورده 
باشد، مگر آن چه را سر ببرید و آن چه برای بتان سربریده 
شده و قسمت کردن شما به وسیله تیرهای قرعه، این 
نافرمانی است، امروز دین شما را برای تان کامل و نعمت 
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را برای شما آیین 
به  بی آن که  گرسنه گی شود،  دچار  هر کس  و  برگزیدم 
گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده مهربان است.« 
آن بخش از آیه که مورد استدالل این گروه قرار گرفته، 
را  شما  دین  »امروز  می گوید:  که  است  جمله ای  همان 
کامل  که  گمان می کنند  آنان  و  کردم«  کامل  برای تان 
شدن دین به این معنا است که هیچ قضیه ای در زنده گی 
وجود ندارد که از رادار دین پنهان بماند. آنان به آیات 
دیگری نیز گاه استدالل کرده اند، مانند: »و نزلنا علیک 
الکتاب تبیانا لکل شیئ« یعنی: »و کتاب را بر تو فرود 
آورده ایم به مثابه روشنگر همه چیز.« )سوره نحل، ۸۹( 
آنان از این آیه چنین برداشت کرده اند که هر بخش از 
امور زنده گی در قرآن مورد تبیین قرار گرفته و ابهامی 
در باره اش نمانده است. از آن به این نتیجه می رسند که 
کامل بودن دین، به معنای پرداختن به هر قضیه زنده گی 
آنان  است.  این ها  مانند  و  اقتصاد  سیاست،  شمول  به 
گمان می کنند که ارجاع دادن قضایای عرصه عمومی به 
عقل متعارف و تصمیم گیری در این عرصه را به قرارداد 
به  وانهادن،  این ها  مانند  و  عقال  سیره  عرف،  اجتماعی، 

معنای ناقص شمردن دین است.
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یکی  هرات،  دانشگاه  در  تدریس  سال های  در  اشاره: 
بود.  اسالم  سیاسی  نظام  عالقه ام  مورد  درس های  از 
پیشتر شروع  بسیار  از  موضوع،  این  به  من  عالقه مندی 
موالنا  آثار  شیفته  که  نوجوانی  سال های  از  بود،  شده 
اسالم  تیوریسین های  دیگر  و  قطب  سید  و  مودودی 
سیاسی شده بودم. پس از 1۰ سال، از حوزه اکادمیک به 
حوزه دیپلماتیک منتقل شدم و فرصتی پیش آمد که در 
کنار آشنایی نظری با مباحث سیاسی، آشنایی عملی نیز 
تا حدودی پیدا کنم. من البته دیدگاه های دیگر جریان ها 
را از همان سال های تدریس کمابیش می خواندم، اما در 
مباحث  کنار  در  که  یافتم  فرصت  آن  از  پس  سال های 
ایدیولوژیک رایج در این زمینه، با سیاست به مثابه علم 
نیز تا حدودی آشنا شوم. افزون بر این ها، تجربه گروه ها 
و احزابی که به نام اسالم سیاسی شناخته می شوند، از 
از  امروز یکی  تا  برایم جذابیت داشت و  همان نوجوانی 
موضوعات مورد عالقه و انگیزه بخش من برای پی گیری 
تحوالت مربوط به این حوزه در کشورهای مختلف است، 
از افغانستان و ایران گرفته تا پاکستان و ترکیه و مالزیا 
و کشورهای عربی و آسیای میانه. هرچند ادعا ندارم که 
متخصص این عرصه به معنای اخص کلمه هستم، اما به 
در  با خواننده گان  رسیده ام که الزم می دانم  یافته هایی 

میان بگذارم. 

این موضوع به  رغم شهرتی که دارد و نزدیک به یک قرن 
است که در کشورهای اسالمی بر سر آن مناقشه جریان 
دارد، اما از پیچیده گی آن هیچ گاه کاسته نشده و گرد و 
غبار برپا شده پیرامون آن هیچ گاه فروننشسته است. به 
دریافت می کنم  از جوانان  فراوانی  پیام های  این جهت، 
که در این زمینه از من نظر می خواهند، چه برای روشن 
شدن موضوع برای خود شان و چه برای پژوهش هایی که 
در مسیر تحصیلی شان به پیش می برند. عوامل متعددی 
سبب دشواری این موضوع می شود؛ از یک سو پرداختن 
از حیث  است، هم  زبان عربی  بر  تسلط  نیازمند  آن  به 
حیث  از  هم  و   )semantic( معناشناختی  داللت های 
تکیه گاه  زیرا  )hermeneutic(؛  تأویلی  ساز و کارهای 
و  آیات  از  خاصی  تاویل  بر  عمدتاً  بنیادگرا  گروه های 
احادیث است. از دیگر سو، چون موضوع به سیاست ربط 
دارد، آشنایی با علم سیاست و فلسفه سیاسی هم اهمیت 
پیدا می کند و بدون آن رسیدن به درکی درست از این 
موضوع ناممکن می شود. در این نوشته، کوشش می کنم 
تا حد امکان با اختصار به سراغ این مبحث رفته و نکاتی 
را به بحث بگیرم که چارچوب قضیه را روشن تر سازد و تا 

حدی از سردرگمی در این زمینه بکاهد.

اهمیت موضوع
پرده برداشتن از رابطه اسالم و سیاست از این رو اهمیت 
لحظه  از  اسالم،  تاریخ  نزاع های  مهم ترین  که  می یابد 
وفات پیامبر اسالم تا اکنون، به شمول پیدایش مذاهب 
فقهی و فرقه های کالمی، ریشه سیاسی داشته و گذشت 
قرون و اعصار نتوانسته است به این منازعه پایان بدهد. 
بی ابهام می بود،  و  واضح  دینی  منابع  در  قضیه  این  اگر 
این همه اختالف نظر و نزاع بر نمی انگیخت. سیاست البته 
همیشه میدان منازعه بوده و بیشترین کش مکش ها را 
در تاریخ پدید آورده است و از این لحاظ تفاوتی میان 
اما  ندارد؛  مردمان وجود  دیگر  تاریخ  و  تاریخ مسلمانان 
داللت های  با  روشن  احکامی  نبود  مسلمانان  میان  در 
قطعی در منابع درجه اول دین، قرآن و سنت معتبر، راه 
را به برداشت های گوناگون از این قضیه باز کرده و برای 
گروه های سیاسی و اجتماعی مختلف فرصت داده است 
تا داعیه سیاسی خود را رنگ دینی بدهند. دیگر ملت ها، 
یا دست کم بخشی از ملت های جهان، که توانسته اند با 
جدا کردن امر سیاسی به تقدس زدایی از دستگاه قدرت 
روی بیاورند، توانسته اند راهی برای کاهش منازعه پیدا 
کنند؛ زیرا سیاست را مانند دیگر موضوعات زنده گی در 
قلمرو عقل جای داده اند. تا هنگامی که دستگاه حاکمیت، 
خود را با امر قدسی پیوند می زند و از این راه برای خود 
تقدس می تراشد، امکان پایان دادن به منازعات قهرآمیز 
وجود ندارد. پیوند زدن دستگاه قدرت با امر قدسی، دست 
بازتر می کند  حاکمان را در خشونت ورزی و خون ریزی 
و چنین جوامعی همیشه آبستن فتنه و بحران اند. تنها 
جوامعی به ثبات و شکوفایی  می رسند که منازعات شان 
از  یکی  می شود.  تبدیل  مسالمت آمیز  رقابت های  به 
دستگاه  از  قدسیت  لباس  برکندن  کار،  این  مقتضیات 
را  خود  نتواند  تا  است  آن  ساختن  زمینی  و  حکومت 
نماینده آسمان معرفی کند و از هر نقد و اصالحی برتر 
بشمارد. در جوامع مسلمان تا اکنون قلمرو امر سیاسی 
و امر قدسی تفکیک نشده است و در حقیقت امر قدسی 
چنین  که  آنگاه  تا  دارد.  قرار  سیاسی  امر  خدمت  در 
باشد، خون و خشونت نیز از کار باز نمی ایستد. با وجود 

از  ارزشمندی  این، در صد سال اخیر تالش های نظری 
سوی شماری از اندیشمندان مسلمان در این باب انجام 
یافته و دیدگاهی را که گروه های اسالم سیاسی وسیله 
است.  کشیده  چالش  به  می خواستند،  خویش  اقتدار 
این زمینه رواج بیشتری  اگر گفت وگوهای روشمند در 
یافته و جای بحث های خطابه ای را بگیرد، امید می رود 
که دست کم در سطح تیوریک، راهی به کاهش منازعه 
پیدا شود و پس از آن زمینه برای اجماعی حد اقلی میان 
موفقیت  آید.  فراهم  پرتشنج  این سرزمین های  ساکنان 
بخشی از کشورهای دنیا در زمینه یافتن راهی به ختم 
منازعات خونین در سطح سیاست و جای گزین ساختن 
آن با رقابت های عاری از خشونت، می تواند برای ما هم 
مایه امید و هم دست مایه آگاهی باشد. تا هنگامی که راه 
حلی نظری برای پیوند اسالم و سیاست پیدا نشود، راه 
حل عملی پیدا نخواهد شد و کش مکش های قهرآمیز و 

خشونت بار به پایان نخواهد رسید.

انتظار از دین
اولین نکته ای که در باب رابطه اسالم و سیاست اهمیت 
پیدا می کند، مشخص کردن انتظارات خود از دین است. 
یاد دارم،  به  تا جایی که من  از دین«  اصطالح »انتظار 
مجله  در  مفتی زاده  احمد  عالمه  سوی  از  بار  نخستین 
ایران فردا مطرح شد، که به صورتی فشرده این موضوع 
را به میان آورده بود و سپس دکتر عبد الکریم سروش از 
منظری دیگر، البته به نحوی مفصل تر و مدلل تر در مجله 
مطالب  آن  از  پس  پرداخت.  آن  صورت بندی  به  کیان 
بیشتری در این باب در قالب مقاله و کتاب نوشته شد. در 
این جا در نظر ندارم که به گزارش آن دیدگاه ها بپردازم و 
بهتر می دانم که دیدگاه خود را در این باره توضیح دهم.

در مورد انتظار از دین، در میان کسانی که به دین باور 
دارند، دست کم با دو دیدگاه رو به رو هستیم؛ یکی دیدگاه 
توتالیتر و تمامیت خواهانه که می گوید دین آمده است تا 
همه امور زنده گی را پوشش بدهد و هیچ امر کوچک و 
بزرگی را در زنده گی بشر فرونگذارد، دیگری دیدگاهی 
که قلمرو امور دینی و قلمرو امور متعارف را از هم جدا 
می داند و یکی را مزاحم دیگری نمی انگارد. مشهورترین 
کسانی که دیدگاه تمامیت خواهانه را به صورت ایدیولوژیک 
تیوریزه کردند، پدران بنیادگرایی اسالمی، حسن البنا و 
مودودی، و پس از آنان سید قطب، قرضاوی و شماری 
شناخت  برای  را  قاعده  بیست  البنا  حسن  بودند.  دیگر 
اسالم پیشنهاد داده است که قاعده نخست آن به همین 
موضوع اختصاص دارد: »اسالم نظامی فراگیر است که 
همه مظاهر زنده گی را در بر می گیرد، هم دولت است و 
هم وطن، هم حکومت است و هم امت، هم اخالق است و 
هم نیرو، هم رحمت است و هم عدالت، هم فرهنگ است 
و هم قانون، هم علم است و هم حقوق، هم سرمایه است و 
هم کار و دارایی، هم جهاد است و هم دعوت، یا هم سپاه 

درنگی بر پیوند

محمد محق
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ورزش

فدراسیون فوتبال اوکراین با درخواستی از فدراسیون 
ملی  تیم  تا  است  )فیفا( خواسته  فوتبال  بین المللی 

فوتبال ایران را از جام جهانی قطر کنار بگذارد.
رسانه های بین المللی روز دوشنبه، 31 اکتوبر، گزارش 
صدور  با  اوکراین  فوتبال  فدراسیون  که  داده اند 

اعالمیه ای، این درخواست را مطرح کرده است.
»براساس  است:  گفته  اوکراین  فوتبال  فدراسیون 
قطع نامه ۲۲ و 31 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
در خصوص اعمال تحریم ها علیه ایران و ادعای دخالت 
ایران در تجاوز نظامی فدراسیون روسیه به اوکراین، ما 
از فیفا درخواست می کنیم تا حذف تیم ملی ایران از 

جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال را بررسی کند.«
کی یف  که  می شود  مطرح  حالی  در  خواست  این 
همواره تهران را متهم به تهیه سالح برای روسیه در 

جنگ اوکراین می کند.
مقام های اوکراینی در روزهای اخیر چندین مرتبه از 
پهپادهای ساخت ایران سخن زده اند که به گفته آن ها 
به گونه گسترده در اختیار ارتش روسیه قرار داده شده 

است.
ایران اما این ادعاها را رد کرده است.

گفتنی است که تیم ملی فوتبال ایران قرار است ۲۰ 
روز بعد در اولین بازی خود در جام جهانی فوتبال، به 

مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان برود.

۸صبح، ننگرهار: منابع محلی در ننگرهار می گویند 
که مردی سه پسر کاکایش را در این والیت کشته 

است.
این رویداد روز یک شنبه، ۹ عقرب، در منطقه وزیری 

ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار رخ داده است.
به گفته منابع، پس از درگیری لفظی میان اسلم و 
پسران کاکایش، اسلم به سمت 3 تن از آن ها شلیک 
کرده که در نتیجه ظاهر خان، زیتون گل و عنایت 

کشته شدند.
طالبان در ننگرهار تا کنون در مورد این رویداد چیزی 

نگفته اند.
در رویداد مشابه در ماه سرطان سال جاری یک مرد 
در روستای بیری ولسوالی پاتوی والیت دایکندی نیز 

یک تن را به دلیل قرض دار بودن کشته بود.

فدراسیون فوتبال اوکراین به فیفا: 
تیم ملی ایران از جام 

جهانی حذف شود

مردی در ننگرهار 
سه پسر کاکایش را کشت

اگر انتظارات خود از دین را مورد بازنگری قرار بدهیم و امور نامربوط، از جمله سیاست، اقتصاد، صنعت و مانند این ها 
را به دین وصله نزنیم، بخشی از اشکاالت فکری ما کاهش خواهد یافت. در واقع تصحیح این خطای سیستماتیک که از 

سوی بنیادگرایان به تفکر اسالمی معاصر راه یافته است، یکی از گام هایی است که دین را از افزوده های نامربوط سبک بار 
می سازد و راه را بر استفاده جویی دنیوی از دین می بندد.
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اثبات  برای  قرآنی  آیات  به  گروه  این  استدالل 
که  آیه ای  است.  سست  استداللی  دیدگاه شان، 
دادیم،  قرار  چیز  همه  روشنگر  را  قرآن  می گوید 
نیست،  مطلق  به صورت  چیز«  »همه  آن  از  مراد 
بلکه به ساده گی می توان دانست که مراد از آن همه 
چیزی است که به دین مرتبط است. تعبیر »همه 
چیز« در آیه ای دیگر از قرآن آمده و به وضوح معلوم 
است که مراد از آن همه چیز به صورت مطلق نیست. 
تدمر کل  ألیم  عذاب  فیها  »ریح  می گوید:  آیه  آن 
شیئ بأمر ربها« یعنی: »بادی را بر آنان فرستادیم 
را به  که دارای عذابی دردناک بود و »همه چیز« 
احقاف،  )سوره  می کرد«  ویران  پروردگارش  فرمان 
۲۴ و ۲5( مفسران گفته اند که مراد از ویران کرن 
همه چیز، این نبود که هر چه در جهان وجود داشت 
با آن باد نابود می شد، چون در این صورت باید زمین 
و آسمان و همه کاینات هم نابود می شد. استدالل به 
آیه اکمال دین نیز برای آن دیدگاه درست نیست، 
زیرا سیاق آیه چنان چیزی را نمی رساند، و با دقت در 
متن آیه می توانید ببینید که پس و پیش آن جمله 
سخن از موضوعی ساده و جزئی، یعنی گوشت های 
حرام و حالل دارد، نه سخن از نظام نامه ای شامل 

تمام مسایل خرد و درشت زنده گی.
اما اگر این مالحظات بگذریم و بپذیریم که سخن 
از  منظور  باید  است،  میان  در  دین  بودن  کامل  از 
کامل بودن دین را درست بفهمیم؛ زیرا منشأ لغزش 
در همین جا است. سخن از کامل بودن دین مانند 
سخن از کامل بودن هر دانش یا دستگاه مفهومی 
است که برای هدف خاصی طراحی می شود. وقتی 
سخن از کامل بودن یک شیئ می گوییم، مراد ما 
کمال آن شیئ از حیث خاصی است که آن شیئ 
فرض  نمونه،  برای  است.  شده  ساخته  آن  برای 
شب  زمان  دادن  نشان  برای  دستگاهی  که  کنید 
و روز ساخته شده به نام ساعت و سازنده اش ادعا 
می کند که این ساعت یک ساعت کامل و بی نقص 
نظر  در  آن  ساختن  از  که  را  هدفی  یعنی  است، 
انجام می دهد. طبعاً  و کمال  تمام  به صورت  است، 
مراد از کامل بودن ساعت این نیست که هم دما را 
نشان می دهد و هم فشار خون را مشخص می کند 
به  و هم  استفاده می شود  به جای قطب نما  و هم 
کار امواج مغناطیسی می آید. قصه کامل بودن دین 
نیز از همین قبیل است. وقتی آیه قرآن می گوید که 
اسالم کامل است، یعنی به حیث دین کامل است، و 
دین شامل امور مشخصی در زمینه عقیده، اخالق، 
احکام و عبادات است، نه راهکاری برای تجارت و 
زراعت و طبابت و سیاست و صناعت و هر چیزی 
که در زنده گی وجود دارد. نباید کامل بودن دین به 
این معنا فهمیده شود که چون دین کامل است، 
پس باید رهنمودهای کافی هم برای طبابت داشته 
زمین شناسی،  برای  مهندسی، هم  برای  باشد، هم 
زبان شناسی،  هم  ریاضیات،  هم  فضایی،  علوم  هم 
هم معدن شناسی، هم سایر علوم و رشته هایی که 

انسان ها نیاز دارند.
برای روشن شدن این موضوع، باید ببینیم که چه 
چیزی اساساً دین را دین می سازد و چه چیزهایی 
است که نبود آن ها آن را از دین بودن می اندازد. این 
موضوع یکی از موضوعات محوری در علم االدیان 
است که رشته ای شناخته شده در دنیای اکادمیک 
تدریس  جهان  بزرگ  دانشگاه های  در  و  است 
پایه  بر  یا دانش دین شناسی  االدیان  می شود. علم 
مطالعاتی که در باره ادیان مختلف و نقش آن ها در 

زنده گی انسان انجام داده، تاکید می کند که »دین 
از دو دسته عناصر تشکیل شده است؛ یکی عناصر 
اساسی شامل: عقاید، اسطوره ها، مناسک عبادی و 
امور اخروی، دوم عناصر درجه دو شامل: اخالق و 
امت  یا  جماعت  مقدس،  زنده گی نامه های  قوانین، 
علم  الماجدی،  )خزعل  معنوی.«  و  باطنی  امور  و 
االدیان، ص 3۲( ممکن است این تعریف از عناصر و 
مؤلفه های دینی را گروه هایی که قرائتی ایدیولوژیک 
از دین ارایه می کنند، نپذیرند، اما تعریف علمی و 

اکادمیک از دین در جهان همین است.
از منظری دیگر نیز می توان به این موضوع نگاه کرد 
و آن طرح این پرسش که چه اموری در توان عقل 
آیا  و  آن،  توان  از  خارج  اموری  چه  و  است  آدمی 
برای اموری که عقل با توانایی های خود به خوبی از 
عهده اش بر می آید، نیازی هست که خداوند پیامبری 
انسان های  که  بکند  را  کاری  همان  او  و  بفرستد 
دیگر با دانش و تجربه خود انجامش می دهند؟ اگر 
دستاورد پیامبران در کار پیامبری شان همان باشد 
آنان  بعثت  اساساً  آیا  می کنند،  عادی  آدم های  که 
عبث نخواهد بود؟ چنان که بشر در درازای هزاران 
و  عقل  کمک  به  انسان  است،  کرده  تجربه  سال 
را  این جهان  زنده گی  امور  می تواند  خود  آگاهی 
به خوبی تشخیص دهد، و اگر در مواردی خطا کند، 
با روش آزمون و خطا، درست و نادرست، یا سود و 
زیان را از هم باز می شناسد. عقل در امور این جهانی 
در جایی متوقف می شود که با پرسش های بنیادین 
به زنده گی رو به رو می شود  به هستی و  معنابخش 
و یا به جایی که مرز متافزیک و جهان غیب آغاز 
می یابد و قلمروی در برابرش قرار می گیرد که ابزار 
رفتن در آن را در اختیار ندارد. از این جا است که 
دیگر  سرچشمه ای  و  منبع  نیازمند  را  خود  انسان 
و  باطن جهان  از  روایتی  می یابد؛ سرچشمه ای که 
الیه های متافزیکی هستی به دست بدهد و آغاز و 
انجام این جهان، پیش از پرتاب شده گی به هستی، به 
تعبیر هایدگر، و پس از آن را برایش شرح دهد. نقش 
دین در واقع در این جا برجسته می شود. این موضوع 
بر  آیینی  و  دین  البته هر  است.  همان گوهر دین 
گرداگرد این گوهر اصلی اموری شکلی و بیرونی نیز 
می کشد که در قالب مناسک عبادی و همبسته گی 
عاطفی میان جامعه منتسب به آن، خود را نشان 
می دهد. فلسفه ظهور پیامبران و پیدایش دین در 
عمیق  نیازهای  همان  به  پرداختن  واقع  در  تاریخ، 
وجودی است که فلسفه آفرینش و معنای زنده گی 
که  است  نیامده  این  برای  دین  می کند.  تعیین  را 
پزشکی،  ساختمان سازی،  کشاورزی،  انسان  برای 
مهندسی، تجارت، صنعت، مدیریت و مانند این ها را 
یاد بدهد؛ زیرا برای هر یک از این ها عقل آدمی کافی 
است. پیامبران در امور دنیوی مانند سایر انسان ها 
هستند و دین هم در این زمینه اگر حرفی بزنند، 
از جنس همان حرف هایی است که بقیه می زنند و 

تفاوت خاصی نخواهد داشت.
زنده گی  عرصه های  همه  دین  که  باشد  قرار  اگر 
یا  بازنشسته گی  به  عقل  واقع  در  دهد،  پوشش  را 
تعبیر جورج  به  یا  فرستاده شده،  دایمی  مرخصی 
شد.  خواهد  واداشته  استعفا  به  عقل  طرابیشی 
را  روایتی  افتخار  با  شبه سلفی  و  سلفی  گروه های 
تکرار می کنند که کسانی در آن به سلمان فارسی 
حتی  شیئ  کل  نبیکم  علمکم  »قد  می گویند: 
الخرائة« یعنی پیامبرتان همه چیز را به شما یاد داده 
است، حتا چگونه گی قضای حاجت را. آنان با استناد 

به این روایت، گمان می کنند که عظمت اسالم را 
باشد،  درست  اگر  روایت  این  می کشند!  تصویر  به 
معنایش این است که آن مردم در چنان درجه ای از 
عقب مانده گی و بدویت قرار داشتند که آداب قضای 
حاجت را نمی دانستند و باید معلمی پیدا می شد تا 
آداب اولیه امور زنده گی را به آنان تعلیم می داد. در 
از چند هزار سال  حالی که دیگر ملت های جهان 
قبل از آنان در مصر و چین و ایران و بین النهرین و 
دیگر کشورها از این مراحل گذشته و آداب معاشرت 
اگر آن  اما  در زنده گی شهری را یاد گرفته بودند. 
را به این معنا بگیریم که دین به هر کار جزئی و 
کلی زنده گی کار دارد، دیگر جایی به عقل و اندیشه 
نمی ماند و همان استعفای عقل و مرخصی ابدی آن 

محَقق می شود.
و  دارد  محدودیت هایی  عقل  که  است  درست  این 
اما محدودیت های  را نمی داند،  همه حقایق جهان 
عقل را هم خود عقل کشف کرده و تشخیص می دهد 
که در کدام قلمروها توانایی چندانی ندارد. بهترین 
کسانی که در باره میزان توانایی خرد آدمی تحقیق 
دانشمندان  کرده اند،  تیوری پردازی  و  گفت وگو  و 
بزرگی مانند افالطون، ارسطو، دکارت، هیوم، کانت 
و دیگران بوده اند. از دیگر سو، عقل پیوسته در حال 
تکامل بوده و روز به روز بر میزان دانش و آگاهی اش 
افزوده شده و توانایی های آن به کشف های بیشتر در 

قلمرو امور دنیوی کاماًل محرز گردیده است.
این را نیز بیفزایم که تفکیک قلمرو عقل و قلمرو 
سوی  از  تنها  و  نیست  دین  خالف  کاری  دین، 
نواندیشان و نوگرایان مطرح نشده است. دکتر وهبه 
زحیلی، فقیه و مفسر معاصر سوری، در تفسیر سوره 
فاتحه هدایتی را که از جانب دین حاصل می شود، 
به  منابع  دیگر  از  که  با هدایتی می داند  توازی  در 
دسترس آدمی قرار می گیرد. او می گوید: خداوند به 
انسان پنج گونه هدایت را اعطا کرده است تا بدان ها 
به سعادت برسد: نخست هدایت از طریق فطرت و 
غریزه مانند گریه کودک برای دریافت شیر از مادر، 
دوم هدایت از طریق حواس که میان انسان و حیوان 
مشترک است، سوم هدایت از طریق عقل که انسان 
با آن امور معیشت زنده گی را پیش می برد، چهارم 
و  شر  و  باطل، خیر  و  که حق  دین  راه  از  هدایت 
حالل و حرام را تشخیص می دهد و پنجم هدایت از 
راه توفیق غیبی به راه صالح و رستگاری که برای 
شماری از مردم حاصل می شود. »به صورت فشرده: 
هدایت  یکی  است؛  گونه  دو  بر  قرآن  در  هدایت 
در  انسان  مصالح  سوی  به  نمودن  راه  که  عمومی 
امور معاد است و شامل چهار نوع پیشین است و 
دوم هدایت اختصاصی که یاری و توفیق به پیمودن 
مسیری است که سبب خیر و رستگاری است، و این 
همان نوع پنجم است.« )الزحیلی، التفسیر المنیر، 

ج 1، ص 6۰-5۹(
قرار  بازنگری  مورد  را  دین  از  خود  انتظارات  اگر 
اقتصاد،  از جمله سیاست،  نامربوط،  امور  و  بدهیم 
صنعت و مانند این ها را به دین وصله نزنیم، بخشی 
از اشکاالت فکری ما کاهش خواهد یافت. در واقع 
سوی  از  که  سیستماتیک  خطای  این  تصحیح 
بنیادگرایان به تفکر اسالمی معاصر راه یافته است، 
افزوده های  از  را  دین  که  است  گام هایی  از  یکی 
نامربوط سبک بار می سازد و راه را بر استفاده جویی 

دنیوی از دین می بندد.

ادامه دارد...

درنگی بر پیوند اسالم و سیاست
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تصمیم تازه ماسک؛ کاربران توییتر که مارک آبی دارند ماهانه ۲۰ دالر بپردازند 
پس از آن که ایالن ماسک توییتر را خرید، اقدامات تازه ای را که او اصالحات می خواند روی دست گرفته است. 

رویترز گزارش داده است که در تازه ترین اقدام ایالن ماسک، مالک  جدید توییتر روز یک شنبه، 3۰ اکتوبر، گفته است، کاربرانی 
که حساب توییترشان مارک آبی دارد باید ماهانه 1۹.۹۹ دالر بپردازند. هزینه تیک آبی که هویت صاحب حساب خود را تأیید 

می کند، پیش از این ماهانه ۴.۹۹ دالر بود. به گفته ماسک، اگر کاربران برای حفظ تیک آبی شان هزینه تعیین شده را نپردازند، 
به مرور زمان آن را از دست خواهند داد. با این حال، گفته شده است که این تصمیم نهایی ماسک  نیست و  ممکن است از آن 

صرف نظر شود.

بر بنیاد گزارش ها، سازمان ملل متحد، ترکیه و اوکراین بر 
سر اجرای یک پیمان درباره طرحی به هدف جابه جایی 

غالت توسط 16 کشتی غالت به توافق دست  یافته اند.
اکتوبر، گزارش  روز دوشنبه، 31  بین المللی  رسانه های 
توافق  از  روسیه  خروج  به  رغم  توافق  این  که  داده اند 
دست  به  جهانی،  بازارهای  به  اوکراین  غالت  صادرات 

آمده است.
کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو  سخنگوی  حال،  همین  در 
سازمان ملل متحد، نیز نگرانی آقای گوترش را از این 

اقدام روسیه اعالم کرده است.
به گفته او، گوترش با به تعویق انداختن یک سفر خارجی 
خود، برای احیای توافق مذکور و کاهش بحران جهانی 

غذا تالش خواهد کرد.
در گزارش ها اما در مورد این پیمان معلومات بیشتری 

ارایه نشده است.
ناوگان  جاری،  هفته  شنبه  صبح  است  حالی  در  این 
روسیه از طریق هوا و زمین در آب های خلیج سواستوپل 

ساعت  چندین  این حمالت  و  گرفت  قرار  حمله  مورد 
دوام یافت.

که  کرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت  حمله،  این  از  پس 
از حمالت بر  مسکو مشارکت در معامله غالت را پس 
ناوگانش در دریای سیاه، به حالت تعلیق درآورده است.

گفتنی است که تا کنون ده ها کشتی حامل بیش از نه 
میلیون تن غله اوکراین با عبور از تنگه های ترکیه، راهی 

بازارهای جهانی شده اند.

به دنبال درگیری های شدید و خونین میان آذربایجان و 
ارمنستان، رهبران دو کشور توافق کرده اند که به تعهدات 

قبلی صلح جویانه شان برمی گردند.
رییس جمهور  علی اف،  الهام   که  داده  گزارش  رویترز 
ارمنستان،  نخست وزیر  پاشینیان،  نیکول  و  آذربایجان 

روز دوشنبه، 31 اکتوبر، در حضورداشت والدیمیرپوتین، 
رییس جمهور روسیه، باهم دیدار کرده اند.

بر بنیاد معلومات نشر شده، این دیدار سه جانبه که در پی 
آن توافق عدم استفاده از نیروی نظامی در برابر دو کشور 
حاصل شده، در بندر سوچی روسیه در دریای سیاه برگزار 

شده است.
بیانیه  توافق رهبران دو کشور آمده است: »ما توافق  در 
کردیم که از توسل به زور و تهدید خودداری کنیم و همه 
به رسمیت شناختن  براساس  تنها  را  مسایل مشکل ساز 
حاکمیت متقابل، تمامیت ارضی و نقض ناپذیری مرزها 

مورد بحث و بررسی قرار دهیم.«
تنش های مرزی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه 
مورد مناقشه قره باغ که در سطح بین المللی بخشی از خاک 
آذربایجان است، هر از گاهی سبب درگیری  های نظامی در 
مرز میان دو کشور می شود. گفتنی  است که در اوایل ماه 
از  غیرنظامی  هیات  که  کردند  توافق  دوطرف  نیز  جاری 

اتحادیه اروپا به منظور ارزیابی به نقطه مرزی برود.

سازمان ملل، انقره و کی یف 
بر سر جابه جایی ۱۶ کشتی 
غالت توافق کردند

رهبران آذربایجان و ارمنستان به پایان دادن درگیری های نظامی در برابر یکدیگر توافق کردند

بایدن به صنعت کاران نفت امریکا: 
یا روی پاالیشگاه ها 

سرمایه گذاری کنید یا مالیات 
بیشتر پرداخت کنید

موتر عمران خان یک خبرنگار پاکستانی را در جریان پوشش 
اعتراضات زیر گرفت

استقبال گسترده از پیروزی لوال دا سیلوا در انتخابات برزیل

اوکراین  به  روسیه  تهاجم  از  پس  غرب  که  حالی  در 
ذخایر  به  و  شده  روبه رو  گاز  و  نفت  شدید  بحران  با 
به  امریکا  رییس جمهور  آورده،  روی  استراتژیک اش 
تازه   ای  پیشنهادهای  این کشور،  در  نفت  صنعت کاران 

داده است.
 31 دوشنبه شب،  امریکا،  رییس جمهور  بایدن،  جو 
اکتوبر، در توییتی نوشته که صنعت نفت در حال حاضر 

دو گزینه پیش رو دارد.
کاهش  با  یا  نفت  صنعت کاران  که  گفته  بایدن  آقای 
قیمت برای مصرف  کننده گان در پمپ ها روی افزایش 
تولید و پاالیش در امریکا سرمایه گذاری کنند و یا این که 
به  که  از حدی  بیشتر  به سود  نسبت  باالتری  مالیات 

دست می آورند، بپردازند.
رییس جمهور امریکا گزینه دوم را سبب روبه رو شدن 

صنعت کاران نفت با محدودیت ها می داند.
گفتنی  است که امریکا تا کم تر از دو هفته  دیگر گواه 
برگزاری انتخابات میان  دوره ای  است و دموکرات ها که 
در راس قدرت در این کشور قرار دارند، تالش می کنند 
دست  به  را  مردم  بیشتر  حمایت  ممکن  راه  هر  از  تا 

بیاورند.

خبرنگار  یک  گفته اند،  خبرنگاران  و  پاکستانی  مقام های 
زن در حالی که کاروان هواداران عمران خان، نخست وزیر 
پیشین این کشور را به سمت پایتخت همراهی می کرد، 

توسط موتر حامل خان زیر گرفته شد.
رویترز گزارش داده است که این رویداد خان را وادار کرد 
تا راه پیمایی طوالنی ای را که روز یک شنبه، 3۰ اکتوبر، به 

سمت اسالم آباد هدایت می کرد، متوقف کند.
کاروان عمران خان از شهر الهور در شرق پاکستان آغاز 

شده و قرار بود روز جمعه به اسالم آباد برسد.
حادثه  »از  است:  نوشته  خود  توییتر  صفحه  در  خان 
وحشتناکی که منجر به کشته شدن صدف نعیم، خبرنگار 
کانال 5، در جریان مارش روز یک شنبه شد، شوکه و عمیقاً 

متأسف شده ام.«
به گفته خان، فعالیت های روز یک شنبه که توسط حزب 

در پی پیروزی لوییس ایناسیو لوال دا سیلوا، رییس جمهور 
ریاست جمهوری  انتخابات  چپگرای  نامزد  و  پیشین 
برزیل، شمار زیادی از رهبران و سیاست مداران برجسته 

جهان پیروزی او را تبریک گفتند.
شامگاه  که  انتخابات  این  دوم  دور  نتیجه  براساس 
یک شنبه، 3۰  اکتوبر، اعالم شد، لوال داسیلوا با اختالفی 

اندک به یک پیروزی بزرگ دست یافت.
او با شکست ژائیر بولسونارو، رقیب راستگرای خود، پس 
دیگر  بار  پیگیر،  مبارزه  و  قدرت  ترک  از  سال   1۲ از 

رهبری دستگاه اجرایی برزیل را به دس ت گرفت.
داسیلوا  لوال  و  بود  رفته  دوم  دور  به  برزیل  انتخابات 

پیشتازش بود.
وی روز یک شنبه، 3۰ اکتوبر، هنگام انداختن رای اش 
در صندوق گفت: »این مهم ترین روز زندگی من است.«
موفق  داسیلوا  لوال  اعالم شده،  نهایی  نتیجه  براساس 
بولسونارو،  ژائیر  و  شده  آرا  درصد   5۰.۹ کسب  به 
راست  جریان  سرشناس  چهره  و  فعلی  رئیس جمهور 

لغو شده  بود،  برنامه ریزی شده  پاکستان  انصاف  تحریک 
است.

به  بود،  حادثه  این  شاهد  که  روزنامه نگاری  بات،  قذافی 
رویترز گفته است که نعیم ۴۰ ساله تعادل خود را از دست 
صدای  تا  برود  باال  خان  موتر  از  بود  کرده  سعی  و  داده 

نخست وزیر سابق را ثبت کند.
بات گفته است که وقتی نعیم در روی سرک افتاده بود، 

تایر موتر عمران خان از روی سرش رد شد.
تحریک  حزب  مسووالن  از  یکی  چیما،  جمشد  مسرت 
انصاف، تأیید کرده است که نعیم توسط موتر عمران خان 
زیر گرفته شده است. مقام های پولیس محلی به درخواست 

رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده اند.
عمران خان از زمان برکناری اش در ماه اپریل تظاهرات هایی 

را در سراسر پاکستان برگزار کرده است.

افراطی در برزیل، ۴۹.1 درصد آرا را از آن خود کرده 
است.

از  بسیاری  سوی  از  قدرت،  به  داسیلوا  لوال  برگشت 
تحلیل گران به معنای پیروزی دموکراسی در بزرگ ترین 

کشور امریکای جنوبی تعبیر شده است.
از  دقایقی پس  فرانسه،  رئیس جمهور  مکرون،  امانویل 
پیروزی  برزیل،  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  اعالم 
این  با  تاکید کرد که  و  تبریک گفت  را  آقای داسیلوا 
انتخاب »صفحه جدیدی در تاریخ برزیل« باز شده است.
از  پس  دقایقی  نیز  امریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو 
پیروزی  پیامی  ارسال  با  انتخابات  نتایج  شدن  قطعی 
در انتخاباتی »آزاد و عادالنه« را به لوال داسیلوا تبریک 

گفت.
پیامی  در  نیز  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
پیروزی لوال داسیلوا را نشان دهنده جایگاه ویژه او در 
برازیل عنوان کرد و بر گسترش همکاری با برازیل تاکید 

کرد.


