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واکنش ها به حمله  هوایی ارتش 
و تلفات غیرنظامیان در هرات

صوفی مشربانی رییس جمهور در انحصار یک حلقه ی خاص
که بنیادگرا شدند

2

دفتر ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور، »گروه کاری حفاظت 
از غیرنظامیان« و بازمانده گان حمله ی هوایی اخیر در ولسوالی گذره هرات، خواهان 
بررسی چگونه گی وقوع و مجازات عامالن آن هستند. عبدالقادر رحیمی، مسوول دفتر 
ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، تلفات غیرنظامیان در نبردها میان 
حکومت و »مخالفان مسلح« را نگران کننده دانسته و می گوید طرف های درگیر جنگ، 
نباید غیرنظامیان را آماج قرار دهند. او تصریح می کند، بر اساس قوانین بین المللی، 
و  بررسی رویداد ولسوالی گذره  اما  باشد،  امان  باید در  افراد غیرنظامی  و مال  جان 
مشخص کردن مقصر وارد شدن تلفات به غیرنظامیان دشوار است و نیازمند بررسی 
میدانی می باشد. برخی منابع معتبر، در صحبت با ٨صبح می گویند، در هنگام حمله 
هوایی ارتش در ولسوالی گذره، برخی اعضای طالبان نیز در محل حضور داشته اند. به 
گفته ی منابع، طالبان با جنگ افزارهای گوناگون، در کنار غیرنظامیان برای دیدار با مال 

غالم نبی، فرمانده این گروه که از...

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در دوران ریاست جمهوری اش در حکومت وحدت ملی، نام امیر امان اهلل خان را در موارد 
مختلف به کار برد. او باری گفت که فصل ناتمام امان اهلل خان را تکمیل خواهد کرد. او حتا پشت میزی می نشیند که روزگاری امیر 

امان اهلل خان از آن استفاده می کرد.

جامعه  و  دولت  پیوست  و  گسست  مطالعه ی 
عالقه ی  مورد  موضوع  قاعدتاً  افغانستان  در 
و  مؤرخان  حالی که  در  است.  بوده  انسان شناسان 
سیاست شناسان اکثراً عالقه مند پژوهش دولت سازی 

از منظر مناقشات حاکمان، سیاست رسمی و...

حکومت  زندان های  از  طالبان  زندانیان  رهایی  با 
پروسه ی  همان  یا  صلح  گفت وگو های  افغانستان، 
صلح به قول طالبان پس از عید قربان آغاز می شود. 
صلح، مفهومی که در روابط میان فردی از آن به 
عنوان آرامش و نبود خشونت یاد می کنند ولی در 
اجتماعی،  مسایل  در  ویژه  به  گسترده تر  معنای 
صلح به فرآیند شکل گیری ثبات و توازن قدرت در 

جامعه گفته می شود.

5

7

کدام صلح؟

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:
تقابل دولت مرکزگرا و جامعه 

مرکزگریز 
درگیری بین دولت و طالبان 
بر سر تصرف معدن الجورد 

کران و منجان وارد سومین روز شد
۸صبح، کابل: درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان 
بر سر تصرف معدن الجورد کران و منجان در والیت 

بدخشان وارد سومین روز شد.
ثناءاهلل روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان روز شنبه، 
چهارم اسد، به روزنامه ٨صبح گفت که گروه طالبان 
معدن  تصرف  برای  جناح  چندین  از  پیش  روز  سه 
الجورد در ولسوالی کران  و منجان حمله کرده است. 
امنیتی  نیروهای  بین  درگیری ها  که  افزود  روحانی 
بود  آغاز شده  این گروه  از حمله  و طالبان که پس 

تاکنون جریان دارد.
سخنگوی پولیس بدخشان افزود که نیروهای کمکی 
به ساحه اعزام شده اند و در حال حاضر درگیری در 
منطقه »منجان« بین دو طرف ادامه دارد. به گفته 
در  مخابراتی  شبکه های  که  این  دلیل  به  روحانی، 
ولسوالی کران ومنجان به صورت درست کار نمی کند، 
از تلفات دو طرف درگیری مشخص نشده  جزییات 

است.
گروه  هدف  که  افزود  بدخشان  پولیس  سخنگوی 
طالبان تصرف معدن الجورد کران ومنجان است، اما 

نیروهای امنیتی مانع تصرف این معدن شده اند.
ثناءاهلل روحانی تأکید می کند که با رسیدن نیروهای 
تغییر  دولتی  نیروهای  نفع  به  وضعیت  کمکی، 
خواهد کرد. معدن الجورد بدخشان که در ولسوالی 
ماه   ۲۵ در  دارد،  موقعیت  بدخشان  کران ومنجان 
سرطان سال گذشته به دنبال حمله ی گروهی طالبان 
به دست این گروه سقوط کرد. به دنبال آن طالبان 
دادند.  سقوط  نیز  را  کران ومنجان  ولسوالی  مرکز 
حمایت  با  ماه  دو  حدود  از  پس  امنیتی  نیروهای 
قیام های مردمی موفق شدند که اداره این ولسوالی را 
در بیستم ماه سنبله دوباره از نزد طالبان پس بگیرند. 
درگیری بر سر تصرف معدن کران ومنجان بدخشان 
از چند سال به این سو جریان دارد. در گذشته به دلیل 
این معدن،  برای تصرف  درگیری دو فرمانده محلی 
شماری کشته و زخمی شده بودند. در کنار رقابت های 
فرماندهان محلی گروه طالبان نیز در گذشته چند بار 

معدن کران و منجان را تصرف کرده است.

۸صبح، کابل: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین 
که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
اکنون  اما  بود،  نیابتی  قربانی جنگ  افغانستان 

روند صلح نیز نیابتی شده است.
چهارم  شنبه،  روز  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
مردم  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  اسد، 
اشتراک«  و  »دخالت  صلح  روند  در  افغانستان 
است  بوده  نیابتی  تاکنون  صلح  روند  و  ندارند 
افغانستان  صلح  سرنوشت  درباره  دیگران  و 
که  افزود  نبیل  رحمت اهلل  می گیرند.  تصمیم 
با  چرا  که  بپرسند  دارند  افغانستان حق  مردم 
سرنوشت شان به نام صلح معامله می شوند و این 
تلقی  با صلح  معنای دشمنی  به  نباید  پرسش 

شود.
رییس پیشین امنیت ملی در این نشست خبری 
دو تعریف از صلح ارایه کرد و بین »صلح واقعی« 
و »صلح به معنای معامله« تفکیک قایل شد. به 
گفته او، همه ی مردم افغانستان خواهان برقراری 
صلح واقعی اند. او از جانب دیگر خواهان برخورد 

»هوشیارانه« با معامله ای زیر نام صلح شد.
و  سیاسی  »صلح  را  صلح  جاری  روند  نبیل 
اقتصادی« برای برخی افراد و کشورها توصیف 
کرد و گفت که برای این ادعا اسناد نیز دارد. او 
از کشور مشخصی نام نبرد، اما گفت که برای 
و  ویتو  افغانستان حق  روند صلح  در  پاکستان 

امتیازهای ویژه داده شده است.
زلمی  تالش های  درباره  نبیل  رحمت اهلل 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
افغانستان، نیز اظهار شک و تردید کرد و افزود 

به  می کند.  کار  خود  کشور  منافع  برای  او  که 
گفته آقای نبیل، مردم افغانستان حق دارند که 
درباره تالش های صلح خلیل زاد شک کنند و در 

مورد آن بپرسند.
رییس پیشین امنیت ملی تأکید کرد که نباید 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قربانی  افغانستان 

امریکا شود.
آقای نبیل در این نشست از سیاسیون کشور نیز 
با وجود درک خطرات،  انتقاد کرد و گفت که 

وضعیت را به مردم افغانستان تبیین نکرده اند.
او هم چنان گفت برخی از سیاسیون نیز تهدید 
شده است که اگر با تصمیماتی در روند صلح 
امریکایی  ویژه  نیروهای  با  کنند،  مخالفت 

سرکوب می شوند.
دیگر  جانب  از  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
می گوید که به گروه طالبان در جریان این دو 
سال اخیر مشروعیت گسترده داده شده است، 
به نحوی که آن ها فکر می کنند با جنگ دوباره 

بر افغانستان تسلط پیدا می کنند.
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  به  نبیل  آقای 
عالی مصالحه ملی، پیشنهاد کرد که به صورت 
با شمولیت  و  از مجرای غیررسمی  و  مستقیم 
اعضای مجلس نماینده گان با گروه طالبان وارد 
کنونی  صلح  فرمول  که  افزود  او  شود.  مذاکره 

نتیجه نمی دهد.
از سویی هم رحمت اهلل نبیل می گوید که جناح 
حکومت نیز دچار اختالف درونی است و این بر 
پیچیده گی وضعیت کنونی افزوده است. به گفته 
او، حکومتی که بین محمداشرف غنی و عبداهلل 

عبداهلل به نام حکومت وحدت ملی شکل گرفته 
حکومت  اما  شد،  ملی  نفاق  سبب  بود،  شده 

مشارکت ملی باعث تشتت ملی شده است.
که  گفت  هم چنان  ملی  امنیت  پیشین  رییس 

بی اعتمادی ملی به اوج خود رسیده است.
او از »حکومت سایه« در درون حکومت یاد کرد 
و گفت که مردم حق دارند در این مورد بپرسند.

افزود که »موریانه« در درون نظام جای  نبیل 
گرفته و به صورت سیستماتیک مصروف فساد 

است.
تبعیض  که  می کند  ادعا  نبیل  رحمت اهلل 
نژادی، قومی و مذهبی در حکومت به رهبری 
محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل بیداد می کند.

اجمل  تقرری  از  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
یاد  مرکزی  بانک  سرپرست  عنوان  به  احمدی 
کرد و گفت که مردم در این مورد تشویش دارند 
و نحوه مقرر شدن او به این تشویش دامن زده 

است.
مردم  افراد،  تقرری  مورد  »در  افزود:  نبیل 
بانک  رییس  مورد  در  دارند.  شک  افغانستان 
مرکزی افغانستان مردم شک دارند. چگونه گی 
افغانستان  مردم  به  دارند.  شک  تقررشان 
معلومات بدهید«. به گفته او، مردم باور دارند 
که تقرری او برای سفید کردن پول های سیاه 

مقرر شده است.
رحمت اهلل نبیل با بر شمردن این موارد هشدار 
و  است  داد که »نظام« در حال ضعیف شدن 

باید برای تقویت آن اقدام کرد.
رییش پیشین امنیت ملی گفت که اگر وضعیت 
به این شیوه ادامه پیدا کند، افغانستان به مرکز 
تقابل کشورهای منطقه و جهان مبدل خواهد 

شد.
در  ملی  امنیت  پیشین  مقام  این  نگرانی های 
نفس گیر  تالش  های  که  می شود  مطرح  حالی 
ماه  در چند  بین االفغانی  مذاکرات  برای شروع 
در  است.  نبوده  نتیجه بخش  تاکنون  گذشته 
آخرین مورد طالبان برای شروع مذاکرات پس 
از عید قربان به صورت مشروط اعالم آماده گی 
کرده اند. شرط گروه طالبان رهایی ۶۰۰ زندانی 
این گروه از بند دولت است؛ زندانیانی که دولت 
قانون  ارتکاب جرایم جنایی  دلیل  به  می گوید 

اجازه رهایی آن ها را نمی دهد.

صلح ما نیابتی شده است

پای مقام های صحی و محلی 
به دادگاه کشیده خواهد شد؟

پی گیری گزارش حیف ومیل شدن بودجه کرونا؛ 
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ظهور پدیده ای به نام محمد اقبال را می توان یکی از  
معجزه های شگفتی انگیز قرن بیستم میالدی به شمار 
آورد؛ البته نه به خاطر آنکه اقبال در محیطی نسبتاً 
بیگانه، شعر فارسی را تا قله های بلندی اوج داد؛ بلکه 
بزرگ  اندیشه ورز  این  فکری  عمق  و  تنوع  خاطر  به 

حوزه ی تمدنی ما.
اقبال که در حساس ترین برهه های قرن بیستم در هند 
تا استعمار  یافت  را  این فرصت  اروپا زیست نمود،  و 
را از نزدیک لمس کند، فروپاشی خالفت عثمانی را 
به چشم سر ببیند، و در باب خالفت چندین مقاله و 
چندین سخنرانی به انگلیسی و اردو هم داشته باشد.
تا  آورد  میدان  به  نو  سخنی  خالفت  مورد  در  اقبال 
جایی که این بیت نظیری پشاوری را به اتاترک اهدا 

نمود که گفته بود:
هر کجا راه دهد اسب، بر آن تاز که ما

بارها مات در این عرصه به تدبیر شدیم
با آن که مکتب فکری اقبال با اتاترک متفاوت بود و 
گاهی اتاترک را آماج نقد خویش هم قرار می داد ولی 
باوری که اقبال در باب عوامل فروپاشی خالفت داشت 

هیچ گاه متزلزل نشد.
را  عثمانی  و  عباسی  و  اموی  خالفت های  اقبال 
مختلفی  نژاد های  و  اقوام  که  خواند  امپراطوری هایی 
راندند؛  به حاشیه  را  نموده و دیگران  تأسیس  را  آن 
در حالی که روح اسالم با نظام امپراطوری سازگاری 
ندارد. او گفت به خاطر آن که وحدت اسالمی واقعی 
استقالل  اسالمی  تمامی کشور های  باید  ایجاد گردد 
خانه  اوضاع  تنظیم  به  کشوری  هر  سپس  و  یابند 
خویش کوشیده و در پایان همه دست به اتحاد دهند. 
او می گفت این وحدت از کثرتی متشکل از واحد های 
مختلف نژادی به وجود می آید که نه روح امپراطوری 

آن را فاسد خواهد ساخت و نه هم زهر نژادگرایی.
زمانی که اقبال این عبارات را می نوشت و از مسلمانان 
می خواست تا از تجارب گذشته تفکر سیاسی خویش 
عبرت گیرند، در جهان اسالم تنها پنج کشور نسبتاً 
ترکیه،  ایران،  افغانستان،  داشت:  وجود  مستقل 
شکل  به  خالفت  می گفت  او  مراکش.  و  عربستان 
سنتی آن، با آن که مدت ها پیش از تأثیر افتاده است، 
و  اختالف  مایه  بیافریند،  وحدتی  که  آن  جای  به 

گسیخته گی در جهان اسالم گردیده است.
اتاترک  که  آن  از  پیش  سال  پنج  می دانست  اقبال 
بر  خود  عثمانی  خلیفه  دهد،  قرار  ملغا  را  خالفت 
مبنای قرارداد »مودروس« و »سیفر« تسلیم متفقان 
ایتالیا  و  انگلستان  و  فرانسه  نیروهای  و  بود  شده 
سلطان  وحیدالدین  کنار  در  و  اشغال  را  استانبول 
امپراطوری عثمانی که او را خادم الحرمین الشریفین 
در  می نامیدند،  المؤمنین  امیر  و  مسلمین  خلیفه  و 
پیش چشمان او به تحکیم سنگر های شان در آن شهر 

می پرداختند.
»معمار  پاکستان  در  را  اقبال  این که  سخن  خالصه 
ادا  پر  هم  خیلی  را  »پا«  حرف  و  نامیده  پاکستان« 
می کنند. پرسشی که مطرح می شود، اندیشه های آن 
»معمار« با سلوک خالفت خواهانی که از سرزمین او 
به خانه همسایه یورش آورده و آن را بر سر ساکنانش 

آتش زده اند، تا چه اندازه سنخیت دارد؟!

خالفت در منظومه 
فکری اقبال

خواجه بشیر احمد انصاری

کالم خالصه 

ساحه ای  دفتر 
مستقل  کمیسیون 
در  بشر  حقوق 
»گروه  کشور،  غرب 
حفاظت  کاری 
و  غیرنظامیان«  از 
حمله ی  بازمانده گان 
هوایی اخیر در ولسوالی گذره هرات، خواهان 
بررسی چگونه گی وقوع و مجازات عامالن آن 

هستند.
ساحه ای  دفتر  مسوول  رحیمی،  عبدالقادر 
هرات،  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حکومت  میان  نبردها  در  غیرنظامیان  تلفات 
دانسته  نگران کننده  را  مسلح«  »مخالفان  و 
نباید  جنگ،  درگیر  طرف های  می گوید  و 

غیرنظامیان را آماج قرار دهند.
او تصریح می کند، بر اساس قوانین بین المللی، 
جان و مال افراد غیرنظامی باید در امان باشد، 
مشخص  و  گذره  ولسوالی  رویداد  بررسی  اما 
کردن مقصر وارد شدن تلفات به غیرنظامیان 
دشوار است و نیازمند بررسی میدانی می باشد.

٨صبح  با  صحبت  در  معتبر،  منابع  برخی 
در  ارتش  هوایی  حمله  هنگام  در  می گویند، 
در  نیز  طالبان  اعضای  برخی  گذره،  ولسوالی 
محل حضور داشته اند. به گفته ی منابع، طالبان 
با جنگ افزارهای گوناگون، در کنار غیرنظامیان 
با مال غالم نبی، فرمانده این گروه  برای دیدار 
که از زندان بگرام رها شده بود، در محل حضور 

یافته بودند. 
بخش های  رویداد،  این  قربانیان  وابسته گان 
ارایه ی  به  را  حکومت  اطالعاتی  و  کشفی 
اطالعات غیرواقعی و غفلت وظیفه ای در پیوند 
به آن متهم می کنند. محمد صادق، از اقارب 
قربانیان، به روزنامه ٨صبح می گوید باید هیأتی 
برای بررسی حادثه به محل وقوع آن سفر کند.

به  قربانیان  اجساد  برخی  کند،  می  ادعا  او 
 ۱۵ به  کشته گان  شمار  و  شده  پیدا  تازه گی 
قربانیان  وابسته گان  است.  یافته  افزایش  تن 
برای  که  هیأتی  دارند،  تأکید  بازمانده گان  و 
نتایج  باید  می شود،  مشخص  رویداد  بررسی 
کارش واضح باشد و عمل کرد آن برای فریب 

دادن مردم پذیرفتنی نیست.
حفاظت  کاری  گروه  عضو  حبیبی،  نجیب اهلل 
٨صبح  روزنامه  به  هرات،  در  غیرنظامیان  از 
در  غیرنظامی  افراد  تلفات  افزایش  می گوید 
نگران کننده  گروه  این  اعضای  برای  کشور 
می خواهد  افغانستان  حکومت  از  او  است. 
غیرنظامیان  تلفات  علت  شدن  مشخص  برای 
از  متشکل  هیأتی  هرات،  گذره  ولسوالی  در 
نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

و سایر نهادهای بی طرف را مشخص سازد. 
بر  هرات،  در  مدنی  فعال  سادات،  سیداشرف 
این باور است که در موارد گوناگون، طرف های 
مسوولیت  پذیرش  از  افغانستان،  نبرد  درگیر 
کشتن غیرنظامیان شانه خالی کرده اند. از دید 
طالبان،  جنگ جویان  هم  و  حکومت  هم  او، 
به غیرنظامیان آسیب رسیده،  در مواردی که 
دست داشتن در آن را رد کرده اند. این فعال 
مدنی، خواهان حضور نماینده گان سازمان های 
جهانی بی طرف برای بررسی همه جانبه کشتار 

غیرنظامیان است.
 آقای سادات می افزاید، دوام خشونت ها صلح 
را پیچیده تر می سازد و تداوم سرال  غم انگیز 
در  خشونت ها  افزایش  و  غیرنظامیان  کشتار 
نگران کننده  مدنی  کنش گران  برای  کشور، 
بررسی های  دنبال  به  می کند،  تأکید  او  است. 
جنگ،  درگیر  طرف های  از  کدام  هر  هیأت، 
»نیروهای حکومتی یا طالبان« که در آن دست 

داشته باشند، باید مورد پی گرد قرار گیرند.

با  طالبان  حمله،  این  از  پس  ساعت  چند 
کشتار  به  را  ارتش  نیروهای  خبرنامه ای  نشر 
یوسف  قاری  نمودند.  متهم  غیرنظامیان 
احمدی، سخنگوی طالبان ادعا دارد، به دنبال 
دو حمله هوایی ارتش در ولسوالی گذره، ۲۰ 
به  شدند.  زخمی  یا  و  کشته  غیرنظامی  فرد 
گفته ی او، در حمله اول افراد غیرنظامی هدف 
بردن  برای  مردم  که  هنگامی  و  گرفتند  قرار 
اجساد و زخمیان جمع شدند، حمله دوم انجام 

شد.
کشتار  اتهام  انگشت  طالبان  که  حالی  در 
سوی  به  را  گذره  ولسوالی  در  غیرنظامیان 
حکومت نشانه گرفته اند، اما دیدگاه وزارت دفاع 
ملی با چیزی که آنان می گویند متفاوت است. 
روایت وزارت دفاع از ماجرا این گونه است که 
زیارت«  »خم  منطقه  در  شده  جاسازی  ماین 
که  را  سراچه  نوع  موتر  یک  گذره  ولسوالی 
قرار داده است.  بود، هدف  حامل غیرنظامیان 
انفجار یک کودک  این وزارت، در  طبق اعالم 

کشته و چند تن دیگر زخمی شده اند.
اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، روز 
این  در  که  کرد،  اعالم  اسد،  دوم  پنج شنبه، 
حمله به طالبان تلفات سنگین وارد شده و در 
این مورد سندها و مدارکی وجود دارد و آن را 

همه گانی می کند.
را  هوایی  حمله  به  مرتبط  تصاویر  وزارت  این 
نشر کرد که در آن افراد تفنگ داری مشاهده 
می شوند که در محلی تجمع کرده اند. بر اساس 
یافته های وزارت دفاع افغانستان، در حمله به 

غیرنظامیان »هیچ آسیبی« نرسیده است.
وزارت دفاع ملی تأکید دارد که حمله هوایی 
در ولسوالی گذره بر اساس »تصاویر کشفی و 
ویدیوهای ثبت  شده« اجرا شده است. مقام های 
این حمله،  محلی هرات هم می گویند که در 
حدود ۴۵ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده اند 

که همه اعضای گروه طالبان بودند.
باور دارند، این رویداد  برخی نظامیان پیشین 
هیأتی  سوی  از  همه جانبه  گونه ی  به  باید 
انجام  آنان،  دید  از  شود.  بررسی  بی طرف 
حمالت انتحاری و انفجاری از سوی طالبان و 
آماج قرار گرفتن عمدی مسجدها، شفاخانه ها و 
آنان، هیچ توجیهی  از سوی  مراکز غیرنظامی 

ندارد.
پیشین  مقام های  از  غیور،  محمدنعیم 
باور  کشور  غرب  زون  در  پولیس  استخبارات 
دارد، افزون بر حکومت، طالبان نیز در کشتار 
برجسته سازی  با  و  دارند  دست  غیرنظامیان 
تلفات غیرنظامیان از سوی نیروهای حکومتی، 
تالش دارند حکومت را نزد مردم منفور جلوه 

دهند.
با این همه، از نظر آگاهان امور نظامی، مسوول 
تأمین امنیت مردم، حکومت است و بخشی از 
مسوولیت کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان و 
دیگر گروه های هراس افگن، بر دوش حکومت و 

مقام های ارشد امنیتی است.
هرات  گذره  ولسوالی  در  ارتش  هوایی  حمله 
افزایش خشونت ها در کشور، واکنش زلمی  و 
صلح  برای  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
افغانستان را نیز به دنبال داشت. از دید او، ادامه 
مردم  و  نیست  صلح  روند  نفع  به  خشونت ها 
گفت وگوهای  فوری  آغاز  خواهان  افغانستان 
صلح اند، اما تلفات بیش تر در جریان خشونت ها، 

روند صلح را صدمه می زند.
در اوضاعی که مردم افغانستان پس از آتش بس 
گفت وگوهای  آغاز  به  فطر،  عید  روزهای 
نظر  به  اما  بودند،  خوش بین  بین االفغانی 
آتش  شدن  داغ   و  خشونت  افزایش  می رسد 
جنگ طی روزهای اخیر در کشور، امیدها برای 

تأمین صلح را به یأس بدل کرده است.

 

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( 
خواستار آتش بس در روز های عید قربان در کشور شده است. دفتر 
مطبوعاتی معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان از این خواست 
طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  اما  کرده،  استقبال  یوناما 
واقعیت  کند.  تبصره  مورد  این  در  که  است  زود  هنوز  می گوید 
سال  یک  طی  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای  که  است  این 
گذشته به پیمانه ی زیادی پیش رفت داشته است،  اما اخیراً و در 
پی تشدید حمالت طالبان، حکومت افغانستان نیز حمالت هوایی 
سنگینی را علیه این گروه در مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده 
است. به نظر می رسد سیاست جنگی طالبان نسبت به ماه های 
 گذشته تغییر یافته است. طالبانی که حتا به آتش بس و یا کاهش 
اعالم نشده ی خشونت ها نیز تن داده بودند، سنگین ترین حمالت 
خود را در هفته های اخیر آغاز کرده اند. حکومت افغانستان بارها 
خواستار کاهش خشونت ها توسط طالبان شد؛ تقاضایی که طالبان 

در همه این مدت آن را نادیده گرفتند.
تاخیر  به  را  صلح  گفت وگوهای  ظاهراً  که  دلیلی  بزرگ ترین 
است.  طالبان  زندانیان  آزادسازی  روند  شدن  طوالنی  انداخته، 
حکومت ۴۴۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرده و گفته است که ۶۰۰ 
زندانی دیگر طالبان، دوسیه های شان وصف جرمی دارد و طالبان 
باید فهرست دیگری را در اختیار حکومت قرار دهند. طالبان اما بر 
رهایی ۶۰۰ نفری تاکید دارند که قباًل فهرست شان را به حکومت 
سپرده بودند. واقعیت این است که رسیدن به صلح با بهانه واهی 
و کوچک ممکن نیست. رهایی زندانیان بهانه ای بود برای ایجاد 
اعتماد میان طالبان و حکومت. این اعتماد با رهایی ۴۴۰۰ زندانی 
آینده  در  را  خود  نقش  حاال  که  طالبان  می گرفت.  شکل  باید 
سیاسی افغانستان جست وجو می کنند، باید به قوانین حقوقی و 
جزایی احترام بگذارند. عدم رهایی ۴۰۰ زندانی از میان ۵۰۰۰ 
زندانی ارزش مختل شدن روند صلح را ندارد. جنگ افغانستان 
طی نیم قرن گذشته صدها هزار انسان را کشته، میلیون ها تن را 
زخمی ساخته و هزاران خانواده را مهاجر کرده است. برای عبور 
از چنین وضعیتی، حکومت و طالبان، هر دو به صبر و استقامت 
استراتژیک نیاز دارند. در غیر آن با حل شدن موضوع ۴۰۰ زندانی، 
ممکن است طی روزها و هفته های آینده، سدهای کالن دیگری 
در مسیر گفت وگوهای صلح، پیش روی طرفین گفت وگو کننده 

قرار بگیرد.
به هر حال، در اواخر هفته جاری، عید قربان فرا می رسد. برای 
طالبان و حکومت افغانستان، عید فرصت خوبی است که دوباره به 
آتش بس فکر کنند. واقعیت این است که طالبان از »هفته کاهش 
خشونت ها« به این سو مشروعیت نسبی سیاسی کسب کرده اند. 
کاهش خشونت ها باعث شد که ایاالت متحده امریکا آنان را به 
عنوان یک گروه شبه نظامی به رسمیت بشناسد و با آن ها وارد یک 
پیمان کالن سیاسی شود. اگر طالبان به جای کاهش خشونت،  
بود که  بعید  را دنبال می کردند،  استراتژی خشونت طلبانه خود 
دارای مشروعیت نسبی سیاسی شوند و یا ایاالت متحده امریکا 
با آنان قرارداد صلح رسمی عقد کند؛ به این معنا که رسیدن به 
خواست های سیاسی تنها از طریق گفت وگو میسر است و هیچ 
با توسل به زور و از راه جنگ به پیروزی مطلق دست  گروهی 

نیافته است.
طالبان اگر می خواهند در قدرت سیاسی افغانستان نقش مستقیم 
داشته باشند، به جای یک گروه جنگ جو و جنگ طلب باید به 
بازی گران سیاسی ماهری بدل شوند. سازمان ملل متحد اخیراً 
اگر  افغانستان شده است. طالبان  توقف خشونت ها در  خواستار 
افغانستان به عنوان بازی گر نقش  می خواهند در آینده سیاسی 
داشته باشند، باید هم سو با نهادهای معتبر بین المللی دست از 

خشونت بردارند.
باید بدانند که  باید افکار عمومی را بررسی کنند. آن ها  طالبان 
نمی کند.  همراهی  را  گروه  این  عمومی،  افکار  از  کالنی  بخش 
آنان باید بدانند که دهه  9۰ خورشیدی با دهه ی 7۰ تفاوت های 
چشم گیری دارد و سرکوب مردم راه به جایی نخواهد برد و رسیدن 

به منافع یک جریان سیاسی از میله تفنگ امکان پذیر نیست.
حاال که تمامی گام های ضروری برای آغاز مذاکرات بین افغانان از 
سوی حکومت افغانستان و کشورهای همکار با حکومت افغانستان 
برداشته شده است، نیاز است که طالبان نیز کرنش نشان دهند 
و به آتش بس دائمی برای رسیدن به یک توافق جامع سیاسی 

فکر کنند.

به آتش بس فکر کنید
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واکنش ها به حمله  هوایی 
ارتش و تلفات غیرنظامیان 

در هرات

محمدحسین نیک خواه
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ریاست  بازرس  عالی  اداره 
ابتدایی  یافته های  جمهوری 
گزارش  بررسی  از  خود 
بودجه  شدن  حیف ومیل 
ویروس  با  مبارزه  اختصاصی 
کرونا و آسیب شناسی سیستم 
صحی در مقابله با ویروس کرونا 
را نشر کرد. طبق این گزارش، سکتور صحی کشور 
همین  به  و  بوده  مواجه  مدیریتی  جدی  ضعف  با 
دلیل در بخش خرید تجهیزات و وسایل طبی فساد 
شده است. براساس یافته های این اداره، شماری از 
ریاست های صحی والیات از بودجه اختصاصی مبارزه 
با کرونا، اجناس غیرمرتبط خریدای کرده  و عالوه بر 
آن، برای برخی از وسایل چند برابر نرخ بازار پول 
پرداخته اند. مقامات در اداره بازرس تصریح می کنند 
که استخدام کارمندان در شفاخانه ها نیز در برخی از 
موارد شفاف نبوده است. این اداره اما قاچاق دستگاه 
تنفس مصنوعی به خارج از کشور را رد کرد و گفت 
که از مجموع دستگاه های کمک شده به افغانستان، 
بیش تر آن در اختیار وزارت صحت عامه قرار دارد. 
به گفته مسووالن، بررسی های این نهاد ابتدایی بوده 
و پس از تکمیل روند بررسی چگونه گی استفاده پول 
مبارزه با کرونا در 3۴ والیت،  احتمال دارد که برخی 
از مقام های وزارت صحت عامه و نهادهای محلی به 
نهادهای  به  فساد،   در  و دست داشتن  غفلت  دلیل 

عدلی و قضایی معرفی شوند.
غزال حارس ، رییس اداره بازرس ریاست جمهوری، 
خبری  نشست  یک  در  اسد،  چهارم  شنبه،  روز 
گزارش های  بررسی  از  نهاد  این  ابتدای  یافته های 
»خبرگزاری پژواک« و »روزنامه ٨صبح« در رابطه 
به قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی و حیف ومیل 
بودجه والیتی مبارزه با ویروس کرونا را همه گانی 
گزارش   این  که  داشت  بیان  حارس  خانم  کرد. 
جمهوری  ریاست  بارزس  اداره  و  است  ابتدایی 
از  پس  و  می دهد  ادامه  را  بررسی هایش  هم چنان 
تکمیل این روند،  ممکن است شماری از مقام ها به 
دلیل فساد و غفلت وظیفه ای به نهادهای عدلی و 
پیرامون  این نشست  قضایی معرفی شوند. وی در 
نبود  و  صحی  کارمندان  معاشات  نشدن  پرداخت 
نیازسنجی در سکتور صحی هنگام مبارزه با ویروس 

کرونا، نیز معلومات ارایه کرد.

منتفی  مصنوعی  تنفس  دستگاه های  قاچاق 
است

رییس اداره بازرس ریاست جمهوری بیان داشت 
که پس از نشر گزارش ها مبنی بر وجود فساد در 
مصرف بودجه ویروس کرونا و قاچاق دستگاه های 
تنفس مصنوعی به پاکستان، رییس جمهور دستور 
در  حارس  خانم  شود.  بررسی  ادعاها  این  تا  داد 
رابطه به گزارش خبرگزاری پژواک گفت، یافته های 
گزارش های  که  می دهد  نشان  نهاد  این  ابتدایی 
منتشر شده در مورد قاچاق 3۲ پایه دستگاه تنفس 
است  منتفی  پاکستان  به  وینتالتور  یا  مصنوعی 
بررسی های  که  داد  توضیح  وی  ندارد.  و حقیقت 
از  که  نشان می دهد  ریاست جمهور  بازرس  اداره 
مجموع ۶3 دستگاه کمکی کشورهای خارجی به 
افغانستان ، ۵۶ پایه  ی آن در اختیار وزارت صحت 
عامه هست و تثبیت شده است. او گفت: »آژانس 
وینتالتور  پایه   3۲ که  دارد  ادعا  پژواک  خبری 
یکی  نمبر  سریال  تنها  شده،  قاچاق  پاکستان  به 
این  داده اند.  قرار  ما  اختیار  در  را  دستگاه  این  از 
شماره مسلسل با هیچ یکی از دستگاه های تنفس 

مصنوعی شباهت ندارد.« 
عالوه بر این،  خبرگزاری پژواک اسناد صوتی را به 
دستگاه های  گویا  که  شخصی  و  بود  رسانده  نشر 
تنفس مصنوعی پیش او است، نوعیت این دستگاه ها 
را »S1100]« عنوان می کند. او گفت که خبرگزاری 
پژواک اما نوعیت این دستگاه ها را »VG70« گفته 
و این دو دستگاه متفاوت است. با این حال، خانم 
حارس،  قاچاق دستگاه های تنفسی ای که در گذشته 

در افغانستان وجود داشته را رد و یا تأیید نکرد. او 
اما گفت که بررسی ها ادامه دارد و این اداره تمامی 
دستگاه های تنفس مصنوعی را شامل لیست می کند 
و در صورت کمبود حتا یک پایه دستگاه، مسووالن 

به نهادهای عدلی و قضای معرفی خواهند شد.  
دوم  در  پژواک  خبرگزاری  که  است  حالی  در  این 
دستگاه های  قاچاق  بر  مبنی  را  گزارشی  سرطان 
تنفس مصنوعی به خارج از کشور به نشر رساند. در 
این گزارش ادعا شده بود که از دستگاه های تنفس 
مصنوعی که به افغانستان کمک شده، 3۲ پایه  ی آن 
به پاکستان قاچاق شده است. معاونت اول ریاست 
جمهوری و وزارت صحت عامه پیش تر در واکنش به 
نشر این گزارش گفته بودند که قاچاق دستگاه های 

تنفس مصنوعی حقیقت ندارد. 

سوی  از  ۸صبح  تحقیقی  گزارش  یافته های 
اداره بازرس تأیید شد

تحقیقی  گزارش  جمهوری  ریاست  بازرس  اداره 
روزنامه ٨صبح مبنی بر حیف ومیل بودجه اختصاصی 
مبارزه با ویروس کرونا در چهار والیت را بررسی کرده 
است. بررسی های ابتدایی این اداره نشان می دهد که 
خریداری  اجناس و تجهیزات مورد نیاز، در بسیاری 
موارد با قیمت بلند صورت گرفته است. رییس اداره 
بازرس ریاست جمهوری گفت که با شیوع ویروس 
کرونا، دولت یک انعطاف پذیری در رابطه به مصرف 
بودجه و شیوه تدارکاتی در سطح والیات را در نظر 
نیز منظور  این، دو طرزالعمل  با  و هم زمان  گرفت 
کرد و به والیات فرستاد . او توضیح داد که یکی از 
هم  یکی  و  بودجه  مصرف  برای  طرزالعمل ها  این 
رهنمود اجرایی اضطراری بود و والیات مکلف بودند 
که در روشنایی این دو طرزالعمل، مصارف مالی و 

تدارکاتی شان را اجرا کنند.
خانم حارس گفت که در گزارش تحقیقی هرچند 
چهار والیت محور بحث بود،  اما اداره بازرس ریاست 
است.  کرده  بررسی  را  والیت ها  تمامی  جمهوری 
بررسی های ابتدایی این اداره نشان می دهد که در 
صورت  بلند  قیمت  به  خریداری ها  موارد  بسیاری 
گفت،  مثال  عنوان  به  حارس  خانم  است.  گرفته 
هزار   3۵ تا   ۲۵ آن  قیمت  که  چینایی  کوچ  یک 
افغانی است، اما مقام های محلی آن را به 73 هزار 
افغانی از بازار خریده اند. همین طور او ادامه داد که 
گرم کن سیروم در والیت بدخشان به ٨۵ هزار افغانی 
خریداری شده، در حالی که نرخ آن در بازارها ۴۰ 

هزار افغانی است. 
از جانب دیگر او تصریح کرد که ممکن است بازار 
خانم  باشد.  داشته  رول  قیمت ها  افزایش  در  آزاد 
حارس افزود که بررسی ها در این مورد جریان دارد و 
ممکن است سکتور خصوصی با استفاده از نظام بازار 
آزاد،  نرخ تجهیزات طبی را به  گونه سرسام آور باال 
برده باشند. پیش تر، یافته های تحقیقی ٨صبح نشان 
داده بود که کم تر از ۱۵۰ میلیون افغانی در بودجه 
مبارزه با کرونا تنها در چهار والیت حیف ومیل شده 
است. بر اساس این گزارش که در اول سرطان نشر 
شد، هنگام خرید وسایل از بودجه مبارزه با کرونای 

میدان وردک،  و  نورستان  بدخشان،  هرات،  والیات 
پرداخت  بازار  نرخ  با  مقایسه  در  بیش تری  پول 
شده و در برخی از موارد، مقام های محلی آمارهای 
متناقضی ارایه کرده اند. ارگ ریاست جمهوری پس 
از نشر این گزارش، حکم بررسی چگونه گی مصرف 
صادر  را  والیت ها  همه ی  کرونای  با  مبارزه  بودجه 

کرد. 

خریداری های غیر مرتبط
وسایل  خریداری های  از  هم چنان  حارس  خانم 
غیرمرتبط از بودجه والیتی مبارزه با ویروس کرونا 
یاد کرد و گفت که از این بودجه تخت های خواب، 
اینچ و سیت های موبایل  تلویزیون 7۵  لینز کمره،  
بودجه های  »تمام  گفت:  او  است.  شده  خریداری 
این ها بررسی می شود. هرچند پروسه طوالنی است، 
اما اطمینان می دهیم که مصرف پول این ها به شکل 

دقیق بررسی می شود.« 
رییس اداره بازرس ریاست جمهوری تصریح کرد که 
در قیمت اجناس مشابه خریداری شده در والیات،  
تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد. او به عنوان مثال 
گفت که یک دستگاه ترمامتر دیجیتلی در والیت 
بدخشان ۱۲ هزار افغانی، در هرات ۲۴ هزار افغانی، 
در لوگر 9۱ هزار افغانی، در غزنی ۱۶ هزار افغانی و 
افغانی خریداری شده است.  در سمنگان ۲۰ هزار 
او اطمینان داد که این نواقص بررسی می شود و با 

متخلفان برخود قانونی صورت می گیرد. 
از جانب دیگر وی خاطر نشان کرد که در قسمت 
قراردادها که در سطح والیات انجام شده، مشکالت 
قابل توجهی وجود دارد. او گفت که در قراردادها یا 
رهنمود تدارکاتی در نظر گرفته نشده و یا هم اسناد 

قراردادها موجود نیست. 

نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی
غزال حارس با تأکید بر اهمیت نقش جامعه مدنی 
و رسانه ها در روند نظارت از مصرف بودجه والیتی 
برخی  در  که  داشت  بیان  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
موارد نقش این نهادها از سوی کمیته های مربوط 
در والیات نادیده گرفته شده است. او گفت که نظر 
ساخته  نظارتی  کمیته  یک  بودجه،  طرزالعمل  به 
شده بود که در این کمیته یک تن از اعضای مجلس 
نهادهای  والیتی،   شورای  عضو  یک  نماینده گان، 
مدنی، شهرداری ها، علما و رسانه های محلی شامل 
روزنامه  سوی  از  که  تحقیقی  گزارش  در  بودند. 
٨صبح به نشر رسید، جامعه مدنی شکایت داشتند 
که آن ها در پروسه نظارت حضور ندارند و یا کسانی 
که اشتراک هم داشته اند به شکل سلیقه ای از طریق 
والیات انتخاب شده اند. وی افزود که یافته های آن ها 
نشان می دهد که جامعه مدنی یا دعوت نشده اند و 
یا هم اگر دعوت شده اند، در بعضی موارد به شکل 
انتخاب شده اند. خانم حارس تأکید کرد  سلیقه ای 
که جامعه مدنی نقشی مهم در پروسه نظارت دارد و 

می تواند شفافیت را تأمین کند. 

پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه ها 

پیش تر شماری از کارمندان شفاخانه های محمدعلی 
وزارت  که  داشتند  شکایت  افغان ـ جاپان  و  جناح 
صحت عامه معاش آنان را پرداخت نمی کند. اکنون 
اداره بازرس ریاست جمهوری می گوید که یافته های 
این نهاد نشان می دهد که بی نظمی های قابل توجهی 
در این زمینه وجود دارد. او گفت که وزارت صحت 
عامه آمار و لیست دقیقی از کارمندان استخدام شده 
در این دو شفاخانه را ندارد و هم چنان شفافیت در 
روند استخدام پرسونل صحی در نظر گرفته نشده 
است. خانم حارس وضاحت داد که شماری از افراد 
خالف رشته و یا هم بدون تکمیل کردن سن الزمی، 
استخدام شده اند. او گفت: »لیست های متفاوت در 
اختیار اداره بازرس قرار داده شده که نشان دهنده 
و  شفاف  مکانیزم  یک  و  دقیق  آمار  که  است  این 
نداشته  افراد وجود  استخدام  به  رابطه  در  پاسخگو 

است.«
بیان داشت که رییس شفاخانه  به عنوان نمونه  او 
افغان- جاپان صالحیت استخدام ۱۲۰ نفر را داشته، 
اما تصمیم به استخدام ۲۰7 نفر گرفته است. وی 
تصریح کرد که رییس جدید، بیش تر این کارمندان 
از  شمار  این  به  که  داشته  بیان  و  کرده  برکنار  را 
کارمندان نیاز نداشته است. خانم حارس بیان داشت 
با  شفاخانه ها  در  بشری  منابع  مدیریت  شیوه  که 
چالش های زیاد مواجه بوده، زیرا در این شفاخانه ها 
شماری خالف رشته استخدام شده و یا هم در دو 

سه پوست هم زمان وظیفه انجام داده اند.

ضعف مدیریتی در سکتور صحی
از سوی دیگر، رییس اداره بازرس ریاست جمهوری 
در  افغانستان  صحی  سکتور  که  کرده  تصریح 
مدیریتی«  »ضعف  با  حال  و  گذشته  سال های 
که  گفت  مثال  عنوان  به  او  است.  بوده  مواجه 
خریداری  هرات  والیت  برای  که  پی سی آر  ماشین 
ماشین  عامه  صحت  وزارت  اما  بوده،   جدید  شده، 
استعمال شده به این والیت فرستاده است. یا هم 
به گفته او رهبری سابق وزارت صحت عامه ماشین 
»اکسری« کهنه را به جای ماشین جدید به شفاخانه 
افغان-جاپان فرستاده است. او گفت که در والیت 
از کابل دستگاه تنفس مصنوعی فرستاده  ننگرهار 
نشده و دستگاه های موجود در این والیت را به جای 

دستگاه های جدید گزارش داده اند.

صورت  نیازمندی  تشخیص  و  نیازسنجی 
نگرفته است

رییس اداره بازرس ریاست جمهوری هم چنان بیان 
داشت که در قسمت دوا و دستگاه تنفس مصنوعی 
نیازسنجی درست نشده است. او گفت که گدام های 
وزارت صحت عامه از انواع دوا پر است،  اما این دواها 
دنبال  به  عامه  صحت  وزارت  و  نشده  بسته بندی 
خرید دواهای جدید است. عالوه بر این، وی تصریح 
نیز تشخیص  کارمندان صحی  کرد که در قسمت 
نیازمندی نشده و تعداد کارمندان صحی بیش تر از 
تعداد مریضان است. او به عنوان نمونه به شفاخانه 
افغان- جاپان اشاره کرد و گفت یافته های این اداره 
نشان می دهد که در این شفاخانه ۵۰ مریض بستر 
بوده اند.  نفر  کارمندان صحی ۴۵۰  تعداد  اما  بوده، 
خانم حارس تصریح کرد که اگر این تعداد کارمند 
به صورت شیفتی هم کار کنند،  از تعداد مریضان 
بیش تر اند. با این همه وی خاطر نشان کرد که عدم 
به  را  صحی  نظام  عامه،   صحت  وزارت  نیازسنجی 

چالش کشیده است. 

و  دارد  ادامه  بررسی  که  کرد  تصریح  حارس  خانم 
که  است  محتمل  بازرسی ها،   تکمیل  صورت  در 
بعضی از مقامات به دلیل غفلت وظیفه ای و شماری 
منابع  از  سوءاستفاده  دلیل  به  والیتی  مسووالن  از 
مردم  از  او  شوند.  معرفی  لوی سارنوالی  به  دولتی، 
خواست که با ارایه اسناد و شواهد، در شفاف سازی 
پروسه مبارزه با ویروس کرونا، این اداره را همکاری 

کنند.

پای مقام های صحی و محلی به دادگاه 
کشیده خواهد شد؟

پی گیری گزارش حیف ومیل شدن بودجه کرونا؛ 

عبداالحمد حسینی 

غزال حارس ، رییس اداره بازرس ریاست جمهوری، روز شنبه، چهارم اسد، در یک نشست خبری یافته های ابتدای این نهاد از بررسی گزارش های »خبرگزاری پژواک« و »روزنامه 8صبح« در 
رابطه به قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی و حیف ومیل بودجه والیتی مبارزه با ویروس کرونا را همه گانی کرد. خانم حارس بیان داشت که این گزارش  ابتدایی است و اداره بارزس ریاست 

جمهوری هم چنان بررسی هایش را ادامه می دهد و پس از تکمیل این روند،  ممکن است شماری از مقام ها به دلیل فساد و غفلت وظیفه ای به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.



بر  طالبان  جریان  که  ندارد  وجود  شکی  این  در 
اساس آرا و آموزه های دیوبندی شکل گرفته است. 
به  و  تغییر مسیر داده  راه،  میانه  این جریان در  اما 
سمت اندیشه های سلفی - وهابی رفته است؛ هدف 
این است که تحول گفتمانی  نوشته  این  نگارش  از 
طالبان را از دیوبندیسم به وهابیسم مورد بررسی قرار 

بدهیم.
در نخست بهتر است نگاهی مختصر به مکتب دیوبند 
داشته باشیم تا ما را در فهم بهتر این جریان کمک 
کند. مکتب دیوبند از قدیمی ترین مدارس دینی در 
جهان اسالم است که در هندوستان موقعیت دارد و 
از لحاظ جایگاه و اعتبار خیلی ها آن را معادل و برابر با 
دانشگاه االزهر در قاهره مصر می دانند که این مدرسه 

به االزهر هندوستان شهرت دارد.
به  کوچکی  روستای  از  را  خود  نام  دیوبند،  مکتب 
همین نام دیوبند، در شمال غربی شهر دهلی گرفته 
که در سال ۱٨۶7م/۱۲۴۶خ مدرسه ی دینی کوچک 
»دارالعلوم« در آن تاسیس شد. این مدرسه به همت 
استادان، شاگردان و حامیان خود توانست در دهه های 
پسین گسترش قابل توجهی پیدا کند؛ به گونه ای که 
ده ها مدرسه ی دیگر در شهرهای هندوستان تاسیس 

شدند که زیر نظر دارالعلوم دیوبند قرار داشتند.
این مدرسه تحت تاثیر اندیشه های شاه ولی اهلل دهلوی 

در دوران  رییس جمهور کشور،  محمداشرف غنی، 
ریاست جمهوری اش در حکومت وحدت ملی، نام امیر 
امان اهلل خان را در موارد مختلف به کار برد. او باری 
گفت که فصل ناتمام امان اهلل خان را تکمیل خواهد 
کرد. او حتا پشت میزی می نشیند که روزگاری امیر 
امان اهلل خان از آن استفاده می کرد. با این حال شاید 
وجه مشترکی که میان غنی و امان اهلل خان بتوان 
یافت، گیر کردن هر دو در چنبره ی درباریانی است 
که آن ها را از دانستن واقعیت های عینی روزگار به 
دور نگه می داشتند و می دارند. امان اهلل خان پس از 
شروع اصالحات ، رابطه اش با مردم به تدریج کم شده 
دانش  نه  که  گرفتند  درباریانی  را  اطرافش  و  رفت 
جامعه شناسی درست داشتند و نه هم وفادار به  شاه 
و ریفورم هایش بودند . دو دسته گی در دربار شاه جوان 
بود که یکی  باور غالم محمد غبار در حدی  به  نیز 
فعالیت های دیگری را خنثا می کرد . چنین بود که در 
عدم شناخت از نیاز ها و مشکالت توده های مردم که 
تنها حامی امان اهلل خان بودند ، این قشر نیز از کنار 
امان اهلل خان دور شدند و شاه ماند و اصالحاتی که 

چیزی را نتوانست عوض کند . 
چنین  با  نیز  حاضر  حال  در  غنی  جمهور  رییس 
سرنوشتی رو به رو است . آقای غنی به شدت عالقه مند 
تغییر و تحول در عرصه ی اقتصادی است ، به همین 
دلیل پشت سر هم در حال بیرون دادن طرح ها و 
برنامه های اصالحی و اقتصادی می باشد ، بدون آن که 
بررسی دقیقی از میزان آماده گی بستر اجتماعی و 

فرهنگی موجود باشد . 
طرح دسترخوان ملی در واقعیت الگویی از طرح هایی 
کانادا ،  جمله  از  جهان  کشور  چند  در  که  است 
امریکا و جاپان تطبیق شده است . در این کشور ها 

صوفی مشربانی که بنیادگرا شدند

رییس جمهور در انحصار یک حلقه ی خاص
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کنگوهی  رشیداحمد  و  ناناتوی  محمدقاسم  توسط 
قیام  شکست  به  مکتب  این  ریشه  شد.  تاسیس 
مسلمان در هند و اضمحالل حکومت گورکانی ها بر 
می گردد. این جنبش مانند سایر جنبش های اسالمی 
یک حرکت واکنشی به ضعف و شکست اسالم بود. 
جنبش های  نظریه پرداز  دکمجیان  هرایر  عقیده  به 
اسالمی، معموالً جنبش های در واکنش به یک بحران 
شکل می گیرند و هر جنبش خود دوباره به بحران 
دیگر بدل می شود. مکتب دیوبند نیز در واکنش به 

زوال حکومت اسالمی در هند پدید آمد.
دیوبند،  مکتب  دینی  اندیشه ی  بنیان  و  شالوده 
دهلوی«  »شاه ولی اهلل  آرای  و  اندیشه ها  از  برگرفته 
می باشد. شاه ولی اهلل را می توان بزرگ ترین شخصیت 
دینی مسلمانان شبه قاره در چند سده ی اخیر دانست. 
بسیاری وی را میانجِی گذار جامعه ی مسلمانان هند 
واقع  در  می دانند.  جدید  عصر  به  سنت  دوره ی  از 
همه ی  میان  در  وی  باورهای  نظام  و  عقاید  تاثیر 
جریان های مذهبی امروز پاکستان و هند کم وبیش 
دو  در  می توان  را  وی  عمده ی  کار  است.  نمایان 
محور عمده شناسایی و بررسی کرد: نخست تالش 
میان  و هم آهنگی  آشتی  ایجاد  برای  رویکرد وی  و 
مذاهب و گرایش های گوناگون فقهی، کالمی، تصوف 
و...؛ و دوم به وجود آوردن یک دستگاه فکری منسجم 

به صورت ماهانه مقداری پول به حساب شهروندان 
ریخته می شود تا در فضای رکود اقتصادی ناشی از 
کرونا ، شهروندان این کشور ها دچار مشکل معیشتی 
 9۰ به  مدد  برای  نیز  افغانستان  حکومت  نشوند . 
درصد مردم افغانستان با کمک بانک جهانی خواست 
هیچ گونه  قدم  این  اما  بردارد ،  را  قدمی  چنین  تا 
چند  نشد .  اقتصادی  و  اجتماعی   فرهنگی ،  تحقیق 
طرح  این  ساختن  عملی  مسوول  هم  دولتی  نهاد 
طبق حکم  که  مقننه  قوه  با  طرح  این  حتا  شدند. 
قانون اساسی تصویب کننده هرگونه طرح با مبنای 
واکنش  که  نشد  گذاشته  میان  در  است،  مالی 

و به سامان که می توانست به گونه ای مناسب برای 
سامان دادن زنده گی و حیات مادی معنوی افراد و 
جوامع مسلمان به کار آید. به هر روی مکتب دیوبند 
از هنگام تاسیس مدرسه ی دارالعلوم دیوبند تا کنون 
بیش از هر جریان دیگری خود را وام دار اندیشه های 
به  این  و  می داند؛  آن  ادامه دهنده ی  و  شاه ولی اهلل 
آن  از  آشکارا  بسیاری،  موارد  در  که  است  آن  رغم 
حکمت  تشکیل  گفت  می توان  است.  گرفته  فاصله 
یک پارچه ی اسالمی یا همان »امارت اسالمی« یکی 
سیاسی  اندیشه ی  از  مانده  جای  بر  یادگارهای  از 
دیوبندی  گروه های  از  بسیاری  که  است  شاه ولی اهلل 

و غیردیوبندی هم سودای آن را در سر می پرورانند.
برپایه ی  دیوبند،  مکتب  اسالمی  کالم  منظر  از 
اعتقادات جریان اشعری بنا شده است. جریان اشعری 
که در میان اهل سنت از جریان پرطرف دار است و 

مشهور به عقل گرایی می باشد.
هستند  جریان  این  به  وابسته  نیز  طالبان  گروه 
جریان  نماینده  را  گروه  این  ناظران  از  بسیاری  و 
دیوبندی می دانند. اما چه باعث گردید که این گروه 
تغییر مشی سیاسی بدهند و به سمت سلفی- وهابی 
تغییر جهت بدهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در 
کرد.  افغانستان جست وجو  دهه ی 9۰  تحوالت  دل 
خروج شوروی از افغانستان میدان برای گروه جهادی 
باز کرد و هر کدام از این گروه برای تصاحب قدرت 

در مقابل یک دیگر شاخ و شانه کشیدند.
درگیری میان گروه های جهادی سبب به وجود آمد 
هرج ومرج و بی ثبات در افغانستان شد. شهروندان که 
از وضعیت جاری به ستوه آمده بودند خواهان آرامش 
حضور  برای  را  زمینه  داخلی  جنگ  بودند.  نسبی 
برای  طالبان  اما  کرد.  هموار  افغانستان  در  طالبان 
تسلط به افغانستان نیازمند تمویل مالی و لوژستیکی 
بودند. روابط نزدیک طالبان با مجاهدین عرب - افغان 
بودند؛ سبب  آمده  افغانستان  به  زمان جهاد  در  که 
شد تا این جریان با طالبان توافق کنند که در بدل 
کمک های مالی اعراب آن ها عقایدشان را از اشعری 

به سلفی تغییر بدهند.
این تغییر گفتمانی باعث شد تا طالبان گرایش های 
تغییر  این  از  بعد  کنند.  رها  را  خودشان  صوفیانه 
آن ها نه تنها صوفی گری را بدعت دانستند بلکه در 

موازات با آن نیز قرار گرفتند.  البته این تغییر مسیر 
در گذشته نیز سابقه داشته که جریان های معتدل 
صوفی به جریان های رادیکال بدل شده اند. جنبش 
به  پاسخ  در  که   ۱9 قرن  اخیر  در  سودان  مهدی 
وضعیت آشفته آن روز سودان شکل گرفته در ابتدا 
یک جریان معتدل و اصالح طلب بود که با آشفته تر 
شدن وضعیت به سمت بنیادگرایی رفت. البته در این 
مورد چندین علت وجود که این جریان به خشونت 
رفت. نخست، وضعیت آشفته ی سیاسی و اجتماعی 
سودان که حاصل استعمار، استعمارگران خارجی و 
همکاری مصری ها و ترک ها در وضع مالیات سنگین 
بر سودانی ها بود؛ دوم، آشنامحمد احمد مشهور به 
مهدی رهبر جنبش مهدی با سیدجمال اسعدآبادی 
اندازه تحت  تا  باور که مهدی  براین  و مورخان  بود 
تاثیر اندیشه های سیدجمال قرار گرفته بود؛ آخرین 
عامل نیز وفات مهدی بود که جانشین او عبداهلل که 

اهداف او را به شیوه بنیادگرایانه تعقیب کرد.
شایعات نیز در مورد همکار میان دراویش نقشبندیه 
درست  فرض  این  اگر  دارد.  وجود  اسالمی  دولت  و 
باشد چه عامل باعث می شود تا جریان معتدل مبدل 
به جریان رادیکال شوند. در مورد جریان نقشبندیه 
عراق می توان به این موارد اشاره کرد. بر اساس برخی 
گزارش های ایاالت متحده قبل از حمله به عراق به این 
جریان رابطه برقرار کرده و از آن ها اطالعات دریافت 
برای  این اطالعات نقش مهمی  می کرده و در بدل 
آن ها در حکومت بعدی وعده گردیده بود که عمل 
ماندند؛  دور  از حکومت  آن ها  گذشته  مانند  و  نشد 
این امر باعث دل خور دراویش نقشبندی گردید و در 
زمانی که داعش روی قدرت آمد آن ها برای رسیدن 
به صورت خالصه  آن ها همکار شدند.  به  قدرت  به 
باید بگویم که استبداد و سرکوب و از سوی شریک 
نبودن در قدرت باعث می گردید که جریان معتدل 

رادیکال شوند.
سخن آخر این که در تبدیل جریان معتدل به رادیکال 
دارند.  نقش  عوامل درونی  و هم  بیرونی  عوامل  هم 
آشنا  امر صدق می کند  نیز همین  در مورد طالبان 
طالبان با مجاهدین عرب - افغان، حمایت کشورهای 
برای  را  زمینه  داخلی  آشفته  وضعیت  و  منطقه ای 

رادیکال شدن این جریان مهیا کرد.

واقعیت  است .  مدعا  این  نماینده گان شاهد  مجلس 
هرگونه  از  شدت  به  جمهور  رییس  که  است  این 
او  است .  بی خبر  طرح هایش  مورد  در  بازخوردی 
تطبیق  قابل  تا چه حدی  که طرح هایش  نمی داند 
است یا هم به چه میزان واکنش مثبت مردم را با 
به  طرح ها  این  به  انعکاس  هرگونه  زیرا  دارد؛  خود 
گوشش نمی رسد . در کنار آن بخشی از وقت رییس 
که  می شود  صرف  طرح هایی  شنیدن  به  جمهور 
اطرافیانش برای تضعیف هم دیگر می ریزند . در این 
روز ها شبکه های اجتماعی پر از حکم هایی است که 
رییس جمهور برای نزدیکانش صادر کرده است . این 

این  برای  مشخص ،  کنار صالحیت های  در  حکم ها 
می کند .  ایجاد  نیز  حاشیه ای  مقام ها صالحیت های 
این صالحیت های حاشیه ای مسلماً از صالحیت های 
یک مقام دیگر می کاهد . افرادی که در حال حاضر به 
رییس جمهور نزدیک اند، تمام سعی شان را صورت 
برای  دیگر  مجرای  هیچ گونه  نگذارند  تا  می دهند 
آنان  باشد .  داشته  وجود  رییس جمهور  به  رسیدن 
به  و  می کنند  طبقه بندی  خود  نفع  به  را  اطالعات 
صورت ناقص یا حتا وارونه به وی گزارش می دهند . 
رییس جمهور در فقدان معلومات درست، نمی تواند 
تصمیم درست اتخاذ کند . در نتیجه نارضایتی عمومی 
روز به روز نسبت به عمل کرد حکومت در میان اقشار 
مختلف افزایش می یابد . حتا در میان حلقه نزدیکان 
و وفاداران به رییس جمهور نیز این وضعیت به شدت 
وجود دارد . مقام  هایی که در اطراف رییس جمهور 
بی اعتماد  و  بدگمان  هم دیگر  به  نسبت  دارند،  قرار 
اند . همین بدگمانی و بی اعتمادی توهم توطیه را در 
میان آنان گسترش می دهد ، به همین دلیل یکی در 

پی حذف دیگر  اند .
 یک نگاه اجمالی به اطرافیان رییس جمهور نشان 
زیادی  تعداد  گذشته  سال  چند  در  که  می دهد 
و  افتاده  وی  چشم  از  جمهور  رییس  نزدیکان  از 

جای شان را اشخاص دیگر گرفته اند. 
این چرخه باطل هم چنان ادامه دارد و کسانی که به 
رییس جمهور نزدیک می شوند ، برای حفظ جایگاه 
خود اجازه نمی دهند کسی دیگر به او نزدیک شود 
انتقال دهد .  برای وی  را  واقعی  معلومات  و حداقل 
امان اهلل خان  ناتمام  و تکمیل کننده فصل  الگو بردار 
از عمده ترین دالیل سقوط حکومت  که  بداند  باید 
آگاه  از  را  او  که  بود  خاصی  حلقه ی  خان،  امان اهلل 

شدن در مورد هر واقعیتی به دور نگاه داشته بود .

علی سجاد موالیی

رییس جمهور غنی در حال حاضر نیز با چنین سرنوشتی رو به رو است . آقای غنی به شدت عابد سعیدی 
عالقه مند تغییر و تحول در عرصه ی اقتصادی است ، به همین دلیل پشت سر هم در حال 
بیرون دادن طرح ها و برنامه های اصالحی و اقتصادی می باشد ، بدون آن که بررسی دقیقی 

از میزان آماده گی بستر اجتماعی و فرهنگی موجود باشد .
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پیشینه ی بحث پیرامون رابطه ی دولت و جامعه در 
افغانستان  

مطالعه ی گسست و پیوست دولت و جامعه در افغانستان 
بوده است.  انسان شناسان  موضوع مورد عالقه ی  قاعدتاً 
در حالی که مؤرخان و سیاست شناسان اکثراً عالقه مند 
پژوهش دولت سازی از منظر مناقشات حاکمان، سیاست 
نخستین  موج های  بوده اند.  بین الملل  روابط  و  رسمی 
دولت  و  جامعه  رابطه  پیرامون  انسان شناسان  مطالعات 
در افغانستان اکثراً به بررسی روابط قدرت و ساختارهای 
اجتماعی پیش از جنگ متمرکز بود )اندرسون ۱97٨؛ 
دیگران[  و   ۱973 دوپری  ۱9٨3؛  تپر  ۱9٨۲؛  ازوی 
و  خصوصیات  دانشمندان  این   .)[۲۰۱3 منسوتی 
مانند  افغانستان  در  غیررسمی  نهادهای  کارکردهای 
اجتماعی  مناسبات  و  اقلیت ها  قومی،  گروه های  قبایل، 
روستاها و محالت و چگونگی کارکرد آنها را در ساختار 
رسمی دولت مورد بحث قرار دادند. مطالعه ی اکولوژی 
اجتماعی، روابط قدرت و وابسته گی های فرهنگی در درون 
و  در بین نهادهای اجتماعی و چگونگی تعامل آن ها با 
سیاست ملی از موارد مورد عالقه ی این پژوهش گران بود 
ازوی  )منسوتی ۲۰۱3، صص. ۲7۲-۲73(. طور مثال، 
)۱9٨۲( مناسبات اجتماعی را با بررسی ساختار، قواعد و 
آداب بزکشی مورد مطالعه قرار داد و اندرسون )۱9٨3( 
قبیله ای  مناسبات  مطالعه ی  با  را  قدرت  روابط  کوشید 

غلزایی های جنوب شرق افغانستان بررسی کند.
رابطه ی  مطالعه ی  پژوهش گران،  گروه  این،  دنبال  به 
جامعه و دولت در افغانستان به موضوع اصلِی پژوهش های 
انسان شناسان بدل شد. در حال حاضر بحث روی این 
موضوع عمدتاً حول دو دیدگاه می چرخد. دیدگاه نخست 
دولت سازی در افغانستان را روند آمرانه ی اعمال اقتدار 
و سیاستگذاری توسط دولت مرکزی دانسته و آن را نقد 
می کند )کنفیلد ۱9٨۶، صص. 9۲-99؛ شهرانی ۱9٨۶، 
۲۰۱3(. در حالی که دیدگاه دوم در کنار برجسته ساختن 
رابطه ی ناجور دولت و جامعه به مؤثریت نسبِی نیروهای 
اجتماعی در شکل دهی سیاست های دولتی نیز می پردازد 
دیدگاه،  دو  این  ورای   .)۲۰۱3 وایلد  ۲۰۱3؛  )بارفیلد 
بحثی نیز وجود دارد که به نقش ایدیولوژی و نظام باورها 
مانند ناسیونالیسم، اسالمیسم، مارکسیسم و قوم باوری 
افغانستان پرداخته است )نویل-کریمی  در دولت سازِی 

۲۰۱3؛ شیتر ۲۰۱۶(. 
چگونه  که  دهند  توضیح  اند  کوشیده  پژوهش ها  این 
رابطه ی ناجور بین مرکز و اطراف در افغانستان به تشدید 
منازعات، چندپارچه گِی اجتماعی و سلسله مراتب قومی 
در افغانستان معاصر انجامیده است. این مطالعات نشان 
از  صرف نظر  افغانستان،  مرکزگرای  دولت  که  می دهند 
این که کی و چه گروهی در رأس آن بوده، بطور مستمر 
کوشیده حیطه ی اقتدارش را بر ساختارهای والیتی، قومی 
و مذهبی بگستراند )کنفیلد ۱9٨۶، 9۲-99(. محالت و 
از  به طیف گسترده ای  با توسل  نیز کوشیده اند  اطراف 
روش ها از »پذیرش دل نادالنه« تا »مقاومت مسلحانه« 
به سیاست های دولت پاسخ دهد )نیویل ۱9٨۶، صص. 
۱۰٨-۱۰9(. در چنین اوضاع آشفته، دولت کوشیده برای 
جلوگیری از عوارض جانبِی مداخالت مستقیم در امور 
جامعه و محالت استراتژی های بدیل حکومت داری مانند  
سیاست های حامی پروری و ارباب-رعیتی را  روی دست 
بگیرد )بارفیلد ۲۰۱3؛ وایلد ۲۰۱3(. به همین دلیل، اتکا 
به میانجیان محلی مانند خان ها و اربابان  نقش شاه کلید 
حکومت داری در بخش اعظمی از تاریخ معاصر افغانستان 

را داشته است )بارفیلد ۲۰۱۰، صص. ۲۲3-۲۲۰(.
در  اجتماعی  نهادهای  قوت  مطالعات،  این  اساس  به 
افغانستان نیز از محلی تا محل دیگر متفاوت بوده است - 
جماعاتی که در مناطق کوهستانِی دورافتاده می زیستند 
دارای  مردمان  و  شهرها  ساکنان  از  قدرت مندتر  غالباً 
زمین های حاصل خیِز آبی در برابر دولت ظاهر شده اند. به 
همین دلیل دولت نیز مجبور بوده است روش های اعمال 
این، در  بر  بنا  اقتدارش در این مناطق را تنوع بخشد. 
حالی که استفاده از قوه ی قهریه در مناطق دورافتاده ی 
در  است  کوشیده  دولت  داشته،  ارجحیت  کوهستانی 
شهرها و مناطق هموار و حاصلخیز از روش های نرم تری 

استفاده کند )بارفیلد ۲۰۱3، ص. ۱33(.
پژوهش های انسان شناسان با تاکید به متغیر »جامعه« 
نهادهای اجتماعی در روند  و برجسته ساختن اهمیت 
در  و  عمیق  و  وسیع  اطالعات  یقین  به  دولت سازی 
عین حال زمینه های نظری و تحلیلِی باروری درباره ی 

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:

تقابل دولت مرکزگرا و جامعه مرکزگریز

گسست ها و پیوست های دولت و جامعه در افغانستان 
فراهم کرده است. نویسنده مقاله ی حاضر به حیث 
شاگرد علم سیاست، به هیچ عنوان قصد نقد یا دخل 
و تصرف در این ادبیات غنی را نداشته و به همین 
دلیل اذعان می دارد که مرور اجمالِی ادبیاتی که در 
باال به آن اشاره شد نیز خالی از اشکال نیست. هدف 
درباره  قبلی  کارهای  معرفی  صرف  زمینه  این  در 
موضوع مورد مطالعه ی نویسنده است تا عالقه مندان 
موضوع بدانند کارهایی قباًل در این زمینه انجام شده 
و سرنخ گفتار را از دست ندهند. اما هدف اصلِی این 
نظریه ی  چارچوب  در  دولت سازی  مطالعه ی  مقاله، 
برای  را  زمینه  که  است  دولت-جامعه«  »رابطه ی 
ادغام فاکت ها و رویدادهای توسعه سیاسی و تاریخی 
آن  در  که  می سازد  فراهم  تحلیلی ای  چارچوب  در 
سیاست های رسمی و هنجارهای اجتماعی در روند 
دولت سازی به حیث متغیرهای متقاباًل تعیین کننده 
بااهمیت شناخته می شوند. این چارچوب تحلیلی به 
در  دولت سازی  روند  به  تا  می دهد  فرصت  خواننده 
افغانستان فراتر از روایت های سنتی و رسمی پرداخته 
و ریشه ها و علل شکننده گی دولت در افغانستان را 
در  سیاست و شیوه های آمرانه ی یک نواخت و ثابت 
از یک سو و ماهیت  بی ثبات و متغیر نهادها،  دولت 
با  آن ها  پیچیده ی   تعامل  و  پالیسی ها  و  بازیگران 

نهادهای جامعه، از سوی دیگر، بررسی کند.

شکل گیری دولت افغانستان 
افغانستان به عنوان دولتی با قلمرو مشخص و عضو 
جامعه ملِل معاصر در زمان سلطنت امیر عبدالرحمان 
آمد.  وجود  به  میالدی  نزدهم  قرن  دهه هشتاد  در 
دولت  این  تشکیل  بین الملل  روابط  دانشمندان 
)روس  وقت  ابرقدرت  دو  میان  توافق  از  بخشی  را 
در  بزرگ«  »بازی  پایانِی  دهه های  در  انگلیس(  و 
دلیل  به  نخست  دولت  این  می دانند.  میانه  آسیای 
این که سیاست خارجی آن در قیمومیت انگلیس بود، 
پایان  تا  و  با »حاکمیت محدود« عرض وجود کرد 
باقی  مستقل«  »نیمه  انگلیس  و  افغان  سوم  جنگ 

ماند.
معاصر  دولت  بنیان گذار  آن که  با  عبدالرحمان  امیر 
برای  که  نیست  کسی  نخستین  است،  افغانستان 
تالش ها  باشد.  کرده  تقال  دولت  این  تشکیل 
از  قبل  مدت ها  متمرکز  دولت  یک  تشکیل  برای 
عبدالرحمان، در اواسط قرن نزدهم در زمان سلطنت 
امیر دوست محمد خان آغاز شده بود )کاکر ۲۰۰۶، 
برای  توانست  نویل ۱997(. دوست محمد  ص. 9؛ 
نخستین بار بخش هایی از امپراطوری از هم پاشیده ی 
)بارفیلد  اداره ی حکومت واحد آورد  درانی را تحت 
۲۰۱۰، ص. ۱۱۰-۱۱۲؛ صیقل ۲۰۰۴، ص. 3۲(. هر 
سال  در  محمد  دوست  مرگ  با  این حکومت  چند 
۱٨۶3 اندکی دچار انقطاع شد اما جانشین او، امیر 
را  او  مرکزگرای  سیاسی  میراث  کوشید  شیرعلی، 
ادامه دهد. قوه ثقل پروژه دولت سازی شیرعلی پایان 
بخشیدن به اتکای حکومت مرکزی به نیرو و نفوذ 
بوروکراسی  و  ارتش  مدرنیزاسیون  طریق  از  قبایل 
دولت بود )بارفیلد ۲۰۱۰، ص. ۱37؛ کاکر ۲۰۰۶، 
جهت  مستمر  باوجود  تالش های   .)۲۴-۱۵ صص. 
به کرسی نشاندن این برنامه، نوآوری های شیرعلی 
از  پایان سلطنتش در کابل محدود ماند و فراتر  تا 
قرار  قبایل  روسای  استقبال  مورد  اکثراً  پایتخت 

نگرفت )صیقل ۲۰۰۴، ص. 33(. 
دوم  جنگ  پایان  در  شیرعلی  امیر  مرگ  دنبال  به 
افغان و انگلیس، دولت بریتانیا به این نتیجه رسید 
که اشغال مستقیم افغانستان به دلیل مقاومت محلی 
و مداخله خارجی به ویژه توسط روس ها به تشکیل 
یک دولت باثبات به نفع انگلیس نمی انجامد. به همین 
دلیل انگلیس ها از امیر عبدالرحمان حمایت کردند تا 
به جنگ داخلی پایان بخشد و دولت متمرکزی  را 
که منافع بریتانیا را در شبه قاره محترم بشمارد بنا 
کند )بارفیلد ۲۰۱۰، ص. ۱۴۶(. عبدالرحمان برای 
با  را  دولت سازی خویش  برنامه  این هدف  برآوردن 
مرکز  از  خودرای  اقتداِر  اعمال  برای  سازی  زمینه 
چیزی،  هر  از  پیش  هدف،  به  رسیدن  کرد.  آغاز 
نیازمند قطع رابطه ی دولت مرکزگرای او با نیروهای 
قبایل و میانجیان سنتِی اطرف بود )کاکر ۱979(. 
بر  عالوه  قدرت،  گرفتن  از  پس  دلیل  همین  به  او 
مرزکشِی گستره ی حاکمیت خویش و ایجاد ارتش و 
بوروکراسی مرکزی در کابل، لشکرکشِی گسترده ای 

را در والیات آغاز کرد. هدف این لشکرکشی ایجاد 
»امپریالیسم داخلی« در مرزهای دولت تازه تاسیس 
از طریق کاهش نفوذ سیاسی و نظامِی مراکز قدرت 
ص.   ،۲۰۱۰ )بارفیلد  بود  کشور  اطراف  در  محلی 

۱۴7؛ کاکر ۱979؛ تپر ۱9٨3، صص. ۲۶۱-۲33(. 
نتیجه دولت سازی عبدالرحمان  در  تاریخ افغانستان 
قلمرو  او،  سلطنت  پایان  تا  است:  مشهود  کامال 
افغانستان مشخص شد، سیاست و اقتصاد کشور به 
یافت که  تمرکز  به گونه ای  کابل  در  بی سابقه  طور 
کشور  تمام  بالمنازع  حاکمان  پایتخت  حکم رانان 
عبدالرحمان  که  را  دولتی  اساس،  این  به  شدند. 
خود  از  پیش  حکومت های  تمام  از  کرد  تاسیس 
استثنای  به  داشت.  ساختاری  و  شکلی  تفاوت 
سیاست خارجی این دولت که تا پایان جنگ سوم 
ماند،  باقی  انگلیس  قیمومیت  در  انگلیس  و  افغان 
مرزبندی سخت گیرانه، متمرکزسازی ارتش و اداره 
و انحصار قدرت در دست حکم رانان پایتخت، دولت 
را در دسته ی دولت های وستفالی که  عبدالرحمان 

خاستگاه اروپایی دارند، قرار می دهد.
روی هم رفته، از آغاز تالش ها برای ایجاد یک دولت 
و  سیاسی  اجتماعی،  عامل  سه  کابل،  در  متمرکز 
نظامی در شکل گیری دولت افغانستان - که باالخره 
عمل  جامه  عبدالرحمان  امیر  سلطنت  زمان  در 
اجتماعی،  لحاظ  از  دارد.  بنیادین  نقش   - پوشید 
ترویج خودآگاهی قومی در میان قبایل پشتون که 
زاده ی جنگ های مستمر داخلی بود و سبب ظهور 
احمدشاه درانی در اواسط قرن هژدهم شده بود در 
تصمیم گیری رهبران پشتون برای تشکیل حکومت 
واحد در قرن نزدهم نقش اساسی داشت. از لحاظ 
سیاسی، رقابت و کشمکش ها میان امپراطوری های 
روس و انگلیس در قرن نزدهم منجر به جنگ های 
جدید  مرزبندی های  و  گذرا  سلطنت های  مستمر، 
اشتیاق  با  در منطقه شدند. وضعیت منطقه همراه 
جهت  واحد  حکومت  ایجاد  برای  داخلی  سیاسِی 
نجات از زدوبندهای منطقه ای نیز انگیزه ی تاسیس 
افغانستان معاصر بود. از منظر نظامی، روابط نزدیک 
امیر عبدالرحمان با هند بریتانیایی  سبب آشنایی و 
دست رسِی او به باروت، اسلحه جدید و مهارت های 
جنگ آوری مدرن شد که در بازسازی و تقویت ارتش 
او نقش بنیادین داشت )گودسن ۲۰۰۱، ص. ۲7(. 
این سه عامل اجتماعی، سیاسی و نظامی زمینه های 
ساخت؛  فراهم  را  مدرن  افغانستان  دولت  ظهور 
دولتی که ابتدا به شکل »امپریالیسم داخلی« امیر 
عبدالرحمان که همانا هسته ی اصلِی دولت شدیداً 

مرکزگرای افغانستان است، عرض وجود کرد.
افغانستان  دولت  تشکیل  در  سه گانه  عوامل  نقش 
می رساند که متغیرهای خارجی و داخلی در تعامل 
با هم در روند شکل گیری این دولت نقش داشته اند. 
در حالی که مرزهای افغانستان عمدتاً با اراده، برنامه 
تعیین  انگلیس  و  روس  امپراطوری های  توافق  و 
شدند، ایجاد دولت متمرکز در کابل غالبا محصول 
برای  سیاسی  همبسته گی  ویژه  به  داخلی  عوامل 
بی ثباتی مستمر سیاسی  و  ختم جنگ های داخلی 
دنبال  به  بود.  درانی  امپراطوری  فروپاشی  دنبال  به 
در  قدرت مند  حکومت  تاسیس  و  کشور  مرزکشی 
کابل، پروژه ی متمرکزسازی قدرت در  افغانستان از 
طریق لشکرکشی و سرکوب توسط امیر عبدالرحمان 
به انجام رسید. در نتیجه ی این کارزار تمام قدرت های 
محلی چنان از پا درآمدند که کم تر کسی در اطراف 
اقتدار مرکزی در کابل را زیر سوال  جرأت می کرد 
راسانایاگم  )بارفیلد ۲۰۱۰، صص. ۱۶۵-۱۶۶؛  ببرد 
۲۰۰۵(. دولت مرکزگرای افغانستان پی آمد این روند 
پیچیده ی مبتنی بر سیاست و جنگ آوری و خشم 

است. 

کارزار  و جامعه در  رابطه ی دولت  تبارشناسِی 
دولت سازِی افغانستان

مهم ترین نهاد جامعه در افغانستان قدیم »قوم« بود. 
اجتماعی  واقعیت های  سیاسِی  پیکربندِی  نهاد  این 
و  منطقه  مذهب،  خویشاوندی،  تبار،  هویت،  چون 
آن  ساختار  و  اصول  که  بود  هویت  واحدهای  سایر 
از محلی تا محل دیگر تفاوت داشت. تمام مناسبات 
معنادار اجتماعی در روستاهای افغانستان توسط و 
این  امور  پیرامون واحدهای قومی شکل می گرفت. 
واحدهای جامعه و مناسبات بین آنها بطور سنتی از 
سوی مجالسی از موسفیدان به نام شوراها و جرگه ها 

اداره می شد. شوراها و جرگه ها در عین حال نهادهای 
ثبات  و  نظم  حفظ  مسوول  و  تصمیم گیری  اصلِی 
اجتماعی در محالت خویش بودند )دوپری ۱973؛ 
شیوه ی   .)۱9۵٨ قدوس  ۱9؛  ۲۰۰۱، ص.  گودسن 
جرگه ها  و  شوراها  تاثیرگذاری  میزان  و  عملکرد 
بسته گی به خصوصیات قومی، مذهبی، منطقه ای و 
سایر متغیرهای هویت داشت و به همین دلیل از یک 
محل تا محل دیگر متفاوت بود )شیتر ۲۰۱3، ص. 

۱۲؛ شهرانی ۲۰۱3، صص. ۲۵-۲۴(. 
افغانستان پیش از جنگ شوراها و جرگه نقش  در 
دولت  بین  قدرت  تعادل  و  روابط  تنظیم کننده ی 
طریق  از  را  اطراف  اجتماعِی  نیروهای  و  مرکزی 
می کردند.  بازی  نیز  میانجی گری  مکانیسم های 
اعضای خود  میان  از  کار، جرگه ها  این  انجام  برای 
کسی را به نام ارباب یا َملِک بر می گزیدند. اربابان 
و  میان محالت خویش  را  میانجی  نقش  و ملک ها 
دولت مرکزی و واحدهای زیرمجموعه آن در والیات 
)گودسن ۲۰۰۱، ص.  بازی می کردند  ولسوالی ها  و 
۱9؛ روی ۱99۰(. قاعده این بود که اربابان باید از 
سوی جرگه ها معرفی و مورد پسند یا تایید حکومت 
قرار می گرفتند، هرچند مواردی نیز وجود داشت که 
حکومت خود برخی از اربابان را بدون مشوره با مردم 
)بارفیلد ۲۰۱۰، ص. ۲۲۲(.  محل منتصب می کرد 
در کنار اربابان و ملک ها، بازیگران دیگِر روستاهای 
افغانستان خان ها یا زمین داران بزرگی بودند که به 
دلیل جایگاه اقتصادی و نفوذ محلی و منطقه ای در 
نقش میانجی بین محالت و نهادهای دولتی ظاهر 
می شدند. اما تاثیرگذاری تصمیمات خان ها و اربابان، 
در آخرین تحلیل، به توانایی و مهارت شان در کسب 
حمایت شوراها و جرگه های محلی بسته گی داشت 

)شهرانی ۲۰۱3، صص. ۲۵-۲۴(. 
به این ترتیب، عالوه بر استفاده از استراتژِی مداخله ی 
امیر  و روستاها که میراث  اطراف  امور  مستقیم در 
عبدالرحمان به حاکمان کابل بود، دولت بجامانده از 
او، با توجه به توانایی خان ها و اربابان در حفظ تعادل 
قدرت میان مرکز و اطراف، استفاده از این بازیگران 
قرار  دولت سازی خویش  برنامه ی  محراق  در  نیز  را 
دولت سازِی  کارزار  ابتدای  در  عبدالرحمان  دادند. 
و  منزوی سازی  سرکوب،  استراتژِی  سه  از  خویش 
ایجاد مراکز بدیل قدرت در محالت کار گرفته بود. 
در عین حال و به دلیل این که او هیچ اعتمادی به 
در  نداشت،  اطراف  متنفذان  و  قبیله ای  قدرت های 
کابل به ایجاد قشری از نخبه های شهرِی دولت گرا که 
متشکل از محمدزی ها، تاجیکان شهری و اقلیت های 
این  بود.  یازیده  بودند دست  پایتخت  باسواِد ساکن 
قشر شهری هیچ رابطه ی ارگانیکی با اطراف، قبایل و 
روستاهای افغانستان نداشت )بارفیلد ۲۰۱۰، صص. 
۱۶۵-۱۶٨(. بنا بر این، برخالف توقع عبدالرحمان، 
را  به دربار حلقات قدرتی  نزدیک  نخبه گان شهرِی 
در کابل به وجود آوردند که، بجای پر کردن شکاف 
فاصله  سنتی،  جامعه ی  و  بوروکراتیک  دولت  میان 
و تفاوت بین مرکز و اطراف را بیش از پیش دامن 
توانسته  آنکه  با  عبدالرحمان  لحاظ،  این  از  می زد. 
انقیاد  با زور سرنیزه قدرت های محلی را تحت  بود 
دولت  رابطه ی  نهادمندساختن  در  درآورد،  خویش 
بوروکراتیک و مرکزگرای خود با جامعه ی چندپارچه 

و سنتی ناکام ماند. 
اخالف  به  را  دولتی  عبدالرحمان  بدین سان، 
رابطه ی  از  شدیداً  که  گذاشت  میراث  به  خویش 
اصلِی  به منبع  ناجور دولت و جامعه که رفته رفته 
این،  بر  بنا  بود.  متاثر  شد،  بدل  سیاسی  بی ثباتی 
محالت  و  اطراف  با  مرکزی  دولت  رابطه ی  تنظیم 
از  پس  حکم رانان  اصلی  دغدغه ی  به  افغانستان 
عبدالرحمان بدل شد. اخالف عبدالرحمان به طور 
عموم کوشیدند با دو رویکرد کاماًل متفاوت و متضاد 
مشکل به جا مانده از امیر عبدالرحمان را حل کنند: 
نخست رویکرد محافظه کارانه که غالباً از شیوه های 
اربابان سود  و  به خان ها  سنتِی میانجیگرِی متکی 
با  که  اجتماعی  دگردیسِی  استراتژِی  ثانیاً،  می برد؛ 
امور  در  مستقیم  مداخله ی  شیوه های  از  استفاده 
جامعه و گسترش نهادهای رسمی در ساختارهای 
غیر رسمی قصد داشت جامعه ی سنتی را در دولت 
بیروکراتیک حل کند. جزییات این دو استراتژی با 
حزب  حکومت دارِی  و  مصاحبان  سلطنت  بررسی 
دموکراتیک خلق افغانستان در دو بخش ذیل توضیح 

شده است.

مطالعه ی گسست و پیوست دولت و جامعه در افغانستان قاعدتاً موضوع مورد عالقه ی انسان شناسان بوده است. در حالی که مؤرخان و سیاست شناسان اکثراً عالقه مند پژوهش دولت سازی 
از منظر مناقشات حاکمان، سیاست رسمی و روابط بین الملل بوده اند. موج های نخستین مطالعات انسان شناسان پیرامون رابطه جامعه و دولت در افغانستان اکثراً به بررسی روابط قدرت و 

ساختارهای اجتماعی پیش از جنگ متمرکز بود )اندرسون 19۷8؛ ازوی 1982؛ تپر 1983؛ دوپری 19۷3 و دیگران[ منسوتی 2013](.



محمدعلی مشعل، استاد دانشگاه

 بانک مرکزی در کشورها مهم ترین نهاد سیاست گذار پولی 
است. نظام بانک داری که ابتدا در کشور های پیش رفته 
صنعتی به وجود آمد و در حوالی سده بیستم میالدی 
از  برای حفاظت  بود  تدبیری  فراگیر شد،  دنیا  تمام  در 
بانک داری مبتنی بر ذخیره ارزی و کسری بودجه. بانک 
مرکزی به عنوان بانک دار بانک ها، قرض دهنده در آخرین 
می شود  دیده  می شود.  تعریف  دولت  بانک دار  و  مرحله 
که بانک داری بانک مرکزی برای دولت، آخرین جایگاه 
را مطابق تعریف فوق دارد، اما در کشور ما این جایگاه 
در  بانک داری  روند  دارد.  قرار  مرکزی  بانک  اولویت  در 
دنیای امروز به طرف استقالل بیش تر بانک مرکزی در 
حرکت است، اما در کشور ما بانک مرکزی عماًل به ابزار 
دولت ها برای حل مشکالت مالی آن ها تبدیل شده است. 
نتیجه این حرکت مغایر، نوسان شدید در سطح عمومی 
قیمت ها و کاهش بی پیشینه ارزش پول افغانی است که 
باعث ایجاد شرایط عدم اطمینان در محیط اقتصاد کالن 
بانک  اهمیت  فهم  ساده سازی  برای  است.  شده  کشور 
اگر  مثال جذب می کنم:  این  به  را  توجه شما  مرکزی، 
دارد،  را  انسان  بدن  در  حیثیت خون  پول  کنیم  فرض 
پس بانک مرکزی جایگاه قلب را به خود مختص می کند. 
اهمیت بانک مرکزی از آن جا ناشی می شود که این نهاد 
مدیریت  و  نقدینه گی  کنترل حجم  یک  درجه  مسوول 
تورم در بازار است. از طرفی هم حفظ و ثبات ارزش پول 
ملی یکی از وظایف اساسی محول شده به بانک مرکزی 
در نظام اقتصاد بازار است، لذا این دو مهم در کنار سایر 
وظایف معمول بانک های مرکزی، اهمیت آن را به خوبی 
نشان می دهند. با توجه به اهمیت این وظایف در اقتصاد 
کشور، می توانیم به صراحت ادعا کنیم که برآورده سازی 
آن وظایف از جانب بانک مرکزی ممکن نیست، مگر با 
فشار های  از  رها  و  مستقل  تصمیم گیری  قدرت  اعطای 
سیاسی و دولتی. به باور من بانک مرکزی کشور به صورت 
موردی در چند بخش ناکامی قطعی داشته است: نداشتن 
استقالل در تصامیم و عمل کرد بانک، عدم تطبیق درست 
قانون بانک داری، اعتیاد به سیاست لیالم اسعار، تطبیق 
صرافان،  باالی  بانک داری  قوانین  غیر موثر  و  زودهنگام 
عمل کرد غیر مسلکی سیاست گران بانک مرکزی در رابطه 

بانک مرکزی و ضرورت بازتعریف 
جایگاه آن در اقتصاد

نو آوری  به سیاست های پولی، عدم مدیریت درست 
مالی، ناکامی قطعی در راستای مبارزه با فساد، سوء 
تطبیق  در  ناتوانی  مندرس،  اسکناس های  مدیریت 
قانون پول شویی و تمویل تروریزم و بسا موارد دیگر 
از نمونه های اساسی ناکامی بانک مرکزی و ناکارآیی 
یاد داشت مختصر  این  سیاست های آن می باشد. در 
از بین موارد یاد شده صرف به اهمیت مستقل بودن 
بانک مرکزی از فشار های سیاسی و دولتی در راستای 
سیاست گذاری و عمل کرد آن پرداخته می شود، که 
به  مرکزی  بانک  تصمیم گیری  در  استقالل  نداشتن 
عنوان یکی از ناکامی های این بانک نیز محسوب شده 
است. مردم افغانستان در بیست سال گذشته حد اقل 
کشور  در  بانکی  اساسی  اعتماد شکنی  شاهد  بار  دو 
بوده اند. یکی در سال ۲۰۰۱ که سه صفر پول افغانی 
حذف شد، مجبور به تحمل شوک اقتصادی شدند و 
فاجعه  نوع خود  با سقوط کابل بانک که در  دیگری 
پولی محسوب می شد، متحمل زیان های فوق العاده 

اقتصادی گردیدند. 
آن چه که پایه های بانک داری را در کشور ها تقویت 
می کند، اعتماد است. شاید این ضرب المثل را شنیده 
باشید که برای یک تاجر پول باالترین اهمیت را دارد، 
ولی آن چه که مهم تر از پول برای شان اهمیت دارد، 
اعتبار است. بانک  نیز یک نهاد اعتبار ساز است که 
پس انداز کننده و سرمایه گذار را باهم وصل می کند. 
شکل گیری اعتماد بسیار زمان بر است و نیز یکی از 
سخت ترین کارهای دنیا همین ترمیم اعتماد شکسته 
است. نظام بانکی کشور باید اعتماد شکسته را ترمیم 
کند. پس راه درازی در پیش دارد و در این مسیر 
آن چه که یاری رسان اصلی محسوب می گردد، همان 
مدیریت  برای  مستقل  و  درست  سیاست گذاری 
به  بانک مرکزی  تعهد  تا  پولی کشور است  سرمایه 
تعهد  نه  برسد،  اثبات  به  آن  تقویت  و  پولی  نظام 
روابط  و سیاست  اقتصاد  دولت.  برای  بانک داری  به 
نزدیک با هم دیگر دارند، طوری که دانشمندان آن ها 
را دو روی یک سکه تعبیر کرده اند. همین نزدیکی 
روابط گاهاً باعث می شود که اقتصاد قربانی سیاست 
از  برای  دارند  مثال، دولت ها دوست  به طور  گردد. 
به چاپ  وادار  را  مرکزی  بانک  بی کاری،  بردن  بین 
اسکناس کرده و انگیزه های تورمی را تشدید کنند. 
کوتاه مدت  در  شاید  اقدام  این  دولت مرد  یک  برای 
طرف داران  به  طریق  این  از  بتواند  و  باشد  مفید 
کشور چنین  پولی  نهاد  برای  ولی  بیفزاید،  خویش 
آن،  زمینه های  در نظر داشت  بدون  عمل کردی 

حیثیت رفتن به النه خرس را دارد که بدون آسیب 
نمی تواند از این اقدام جان سالم به در آرد. هرچند 
از بین بردن بی کاری همین  از گزینه ها برای  یکی 
پولی  سیاست گذار  برای  اما  است،  شده  یاد  روش 
ساده ترین  و  اولین  دولت  برای  ولی  گزینه  آخرین 
می دهد  نشان  که  نیست  مثال  تنها  این  گزینه. 
به نظام  به دولت می تواند  بانک مرکزی  وابسته گی 
که  نیز هست  دیگری  مثال های  بزند،  آسیب  پولی 
عمدتاً دولت ها در شرایط نا به سامان اقتصادی با تحت 
فشار قرار دادن نهاد سیاست گذار پولی دست مردم 
را از گریبان خویش جدا ساخته و آسیب های ماندگار 
آن را در درازمدت نظام پولی کشور و به صورت کلی 
متغیر های اقتصاد کالن در کشور متحمل می گردد. 
به  تمایل سیری ناپذیری  دولت ها  است که  پرواضح 
آیینه  که  نهاد های مستقل  و  داشته  قدرت  انحصار 
تاثیر  تحت  را  هستند  دولت ها  عمل کرد  تمام نمای 
خود آورده و از استقالل آن ها می کاهند. یک دولت 
خوب به دولتی گفته می شود که نهاد های مستقل 
آن بیش تر بوده و نهاد های مستقل آن واقعاً استقالل 
الزم را داشته باشند تا از انحرافات دولت جلوگیری 
کنند. بانک مرکزی نیز یکی از همین نهاد ها است 
که استقالل آن مانع سیاست های جبر گرایانه دولت 
در اقتصاد و نهاد پولی کشور می گردد. پول یکی از 
متغیر های بسیار حساس در اقتصاد به شمار می رود 
شاخص های  تمام  تحول  اندکی  با  می تواند  که 
اقتصادی را دست خوش تغییرات اساسی سازد. لذا با 
درک این ظرافت می توانیم به جرات پیشنهاد کنیم 
این ها  از  بیش   کشور  مرکزی  بانک  است  بهتر  که 
در  استقالل  از  سطحی  چنین  برای  باشد.  مستقل 
بانک مرکزی، الزم است زیر بنای قانونی آن ابتدا به 
صورت اساسی تغییر کرده و بر مبنای آن عمل کرد 
این نهاد سیاست گذار استوار شود. نظام اقتصاد بازار 
بانک های مرکزی  برای  و مستقالنه ای  ویژه  جایگاه 
بین المللی پول  بانک جهانی و صندوق  قایل است. 
نیز به استقالل بیش تر بانک های مرکزی در کشورها 
بانک ها  نیز  توسعه یافته  در کشور های  دارند.  تاکید 
از تمایل  از دولت دستور پذیری کم تری دارند؛ زیرا 
دولت برای سیاست های کوتاه مدت اقتصادی آگاهی 
دارند. در نظام های دموکراتیک که هر دوره ریاست 
است، دولت ها  پیش بینی شده  پنج سال  جمهوری 
تمایل دارند تا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی، 
و  کوتاه  مدت  همین  برای  را  پولی  سیاست های 
از  ولی  دهند،  تغییر  پنج ساله  دوره  همین  نفع  به 

عمیق  تاثیرات  که  سیاست ها  این  اقتصادی  ابعاد 
آن  نگران  هم  یا  و  ندارند  آگاهی  دارد  درازمدت  و 
نیستند. در حالی که سیاست های پولی و مالی موثر 
در درازمدت موثریت خود را نشان می دهند، نه در 
کوتاه مدت، اما سیاست مداران در کوتاه مدت و در یک 
بازه مشخص زمانی مسوولیت دارند. از همین سبب 
افغانستان هیچ گاه نتوانسته یک سیاست پولی موثر 
را اتخاذ کند که در درازمدت منافع اقتصادی کشور 
را تضمین کند. این مساله ناشی از عدم استقالل شان 
اقتصادی است. چنان چه چندی  بزرگ  در تصامیم 
قبل به دستور رییس جمهور غنی ۱۵ میلیارد افغانی 
دولت  بودجه  به  مرکزی  بانک  از  آسانی  بسیار  به 
انتقال داده شد؛ این اقدام بدون توجه به پی آمد های 
اگر  در چنین حالت هایی  گرفت.  آن صورت  بعدی 
بانک مرکزی واقعاً مستقل می داشتیم، این انتقال به 
احتمال زیاد صورت نمی گرفت. موارد زیادی از این 
با خبر  آن  از  مردم  و  رسانه ها  که  دارد  و جود  قبیل 
نمی شوند. تعیینات و تقرری ها در بانک مرکزی باید 
پارلمان  و  اقتصادی  بی طرف  شورای  یک  طریق  از 
جمهور.  رییس  شخص  طرف  از  نه  گردد،  اجرایی 
دیگر  و  جمهور  رییس  جانب  از  تقرری ها  چنین 
نهاد های دولتی می تواند به وابسته گی هرچه تمام تر 
این رو می توان  از  بینجامد.  به دولت  بانک مرکزی 
گفت یکی از مبرم ترین الزامات اصالحات اقتصادی 
است.  مرکزی  بانک  جایگاه  باز تعریف  کشور،  در 
از  و جلوگیری  بانک مرکزی  واقعی  استقالل  الزمه 
استفاده ابزاری آن از سوی دولت، اصالح ساختاری 
این نهاد است. باالترین مراجع تصمیم گیری در این 
نهاد، یک ترکیب کاماًل دولتی را نشان می دهد که 
یافته اند؛  تقرر  قدرت  اراده سیاسی صاحبان  توسط 
چنان چه سرپرست فعلی بانک مرکزی با یک مانور 
سیاسی به ریاست بانک مرکزی تکیه زد و مسووالن 
قبلی را برکنار کرد. تعیین هیات عالی بانک مرکزی 
و  ویژه گی  باشد.  و کارشناسانه  فنی  باید تخصصی، 
باید طوری  این هیات  شرایط عزل و نصب اعضای 
و  از سیطره  را  آن  توان  تا حد  که  پیش بینی شود 
امید  نگهدارد.  نفوذ صاحبان قدرت سیاسی مصون 
از  نیت  حسن  و  جدیت  با  پیشنهادات  این  است 
سوی سیاست مداران و کارشناسان اقتصادی کشور 
گیرد  قرار  بحث  مورد  مرکزی  بانک  همین طور  و 
در  اقتصادی  گفت وگوهای  از  تازه  باب  بازگشای  تا 
رابطه به نهاد فوق العاده مهم کشور که بانک مرکزی 

می باشد واقع گردد.

نقدی بر مقاله ی »رشد طبقه تن آسا در افغانستان«
شاخص هایی هستند.

اجتماعی  موقف  و  پول  دانش،  مقدار  دیگر  طرف  از 
طبقات اندازه گیری می شود، به این معنا که شخص با 
چه اندازه دانش، چه اندازه پول و با کدام موقف اجتماعی 
می تواند شامل سه طبقه معروف مرفه، متوسط و فقیر 

شوند.
و این مسأله نیز در این مقاله مشخص نیست که افراد 
طبقه تن آسا چقدر پول، چه مقدار دانش و کدام موقف 

اجتماعی را دارا هستند.
تعریف  افغانستان  باید طبقه مرفه در  ابتدا  این،  بر  بنا 
گردد و بعد دنبال این باشیم که این طبقه در کشور رشد 
کرده است؛ یا نه، با یکی دو کلمه ی بی بنیاد و بدون سند 
و عدم تعیین شاخص های طبقات اجتماعی که نمی شود 
ثابت کرد طبقه تن آسا در افغانستان وجود دارد و رشد 
کرده است. نمی شود تنها با روش مشاهده عینی خود 
محقق این مسأله را ثابت کرد. در بحث روش شناسی 
افغانستان(  در  تن آسا  )رشد طبقه ی  موضوع  یا  عنوان 
روش تحقیق این عنوان، روش آمیخته )کمی و کیفی( 

است.
افغانستان  در  تن آسا  طبقه  می کند  ادعا  وقتی  محقق 
تحقیق  روش  ابزار  از  استفاده  با  است،  داشته  رشد 
نموده، مقدار رشد طبقه  را جمع آوری  داده های کمی 
تن آسا را اندازه گیری می نماید تا معلوم شود چقدر رشد 

داشته است، یعنی این جا کمیت موضوع مطرح است.
برای ثابت کردن این که طبقه تن آسا در افغانستان وجود 
دارد، باید با یک تعداد کارشناسان و افرادی که بر این 
موضوع تسلط دارند و شکل گیری این طبقه را مشاهده 

در نخست باید یادآور شد تعدادی از نویسنده گان کشور، 
به دالیل مختلف از فهم تحقیقی و روش شناسی تحقیق 
دور مانده اند و به این لحاظ، در اکثر نوشته ها، استفاده 
این  از  نیست.  معلوم و محسوس  از روش های تحقیق 
کنم  عرض  باید  فرید  خانم  به  احترام  با حفظ  جهت، 
هدف از نقد مقاله ی شان، ایجاد تلنگر به نویسنده گان 
و  تحقیق  روش های  به  دادن  اهمیت  جهت  کشور 
نویسنده گان  این  روش شناسی در تحقیقات مورد نظر 
تأکید  اهمیت روش تحقیق  لذا می خواهم روی  است، 
کنم و مطمین هستم خانم فرید در این مسأله با من 

هم نظر هستند و درک می کنند.
و ضعف  قوت  نقاط  برجسته سازی  نقد  که  آن جایی  از 
این  از  مقاله خانم فرید  اثر علمی است، یقیناً  در یک 
را  قاعده مستثنا نیست و من کوشش نموده ام هر دو 

در نظر بگیرم .

نقاط ضعف:
اوالً عنوان این مقاله، درست روش شناسی نشده است 
بتواند راه خویش را جهت رسیدن به سوال  تا محقق 
کتاب خانه ای  شکل  به  داده ها  تمام  کند،  پیدا  تحقیق 
نظری  مبانی  به  فقط  نویسنده  است،  شده  جمع آوری 
نگردیده  تحقیق  میدان  وارد  و  داشته  تأکید  موضوع 
است تا بداند آیا واقعاً طبقه ی مرفه در افغانستان وجود 
دارد.  وجود  شاخص ها  کدام  با  دارد  وجود  اگر  و  دارد 
گرفته  قول صورت  نقل  زیادی  نظران  زبان صاحب  از 
است، ولی روی جواب سوال اصلی تحقیق که همانا )آیا 

خیر(  یا  است  نموده  رشد  افغانستان  در  تن آسا  طبقه 
کار  مهم ترین  حالی که  در  شده،  صحبت  کم تر  است 
محقق پیدا کردن جواب به سوال اصلی تحقیق است. 
هم چنان در نتیجه گیری، به جای این که با سند ثابت 
کند طبقه تن آسا در افغانستان رشد کرده است یا خیر؛ 
ناخودآگاه روی طبقه متوسط بحث و تأکید کرده است و 
جمع بندی نهایی از مقاله ی مورد نظر با در داشت سوال 
تحقیق وجود ندارد، در حالی که عنوان این مقاله)رشد 

طبقه ی تن آسا در افغانستان( است.
دوم، نظریه طبقه مرفه تورستین وبلن و تعمیم آن در 
افغانستان آیا ممکن است، آیا واقعاً طبقه ی با شاخص های 
طبقه ی مرفه وبلن در افغانستان شکل گرفته است؟ و یا 
از این نظریه خانم فرید خواسته است به عنوان چارچوب 
نظری استفاده کند و بعد به تحقیق میدانی خویش در 
افغانستان تعمیم بدهد در حالی که در اثر وی کار میدانی 

دیده نمی شود همه کتاب خانه ی است.
در  که  دارد  شاخص هایی  خود  از  اجتماعی  طبقات 
مقاله ی شان، مشخص نشده است. مثاًل: از مشخصه های 
طبقات اجتماعی این سه مورد خیلی مهم است که در 

این مقاله واضح نیست:
۱- سرمایه اقتصادی افراد
۲- موقف اجتماعی افراد

3- سرمایه فرهنگی و دانش افراد
پول  که  داریم  افغانستان  در  سرمایه دار  تعداد  یک  ما 
و موقف اجتماعی دارند ولی دانش و سرمایه فرهنگی 
در حد طبقه تن آسا ندارند؛ لذا در این مقاله مشخص 
نیست منظور از طبقه تن آسا و متوسط کدام افراد با چه 

بحث  این جا  لذا  شود،  انجام  کیفی  مصاحبه  کرده اند، 
این  در  این جهت،  از  می شود.  مطرح  موضوع  کیفیت 
مقاله هر دو روش )کمی و کیفی( در نظر گرفته نشده 

است.

نقاط قوت:
مبانی  زمینه ی  در  کافی  مطالعه ی  فرید  ناهید  خانم 
این موضوع داشته است و جمع آوری داده های  نظری 

کتاب خانه ای موضوع کافی و قابل ستایش است.
زبان نوشتاری این مقاله سلیس و روان است و می تواند 

برای اکثر خواننده گان قابل فهم باشد.
را  کار  اثر،  این  در  شده  استفاده  منابع  ارجاع دهی 
زیباتر می کند و با رعایت و استفاده از روش تحقیق و 

روش شناسی تحقیق این اثر و بهتر و بهتر خواهد شد.
ناهنجاری،  قبال  در  فرید  خانم  مسوولیت  احساس 
معضالت و بحران های کشور در آثار و نوشته های وی 
محسوس است و این نیز می تواند از نقاط قوت در اثر 

وی باشد چنان که در مقاله حاضر نیز محسوس است.
ناهید  مقاله خانم  نقد  از طریق  نهایت، توصیه من  در 
فرید به نویسنده گان کشور این است که در قبال علم و 
تحقیقات علمی محتاط و مسوول باشیم و ضمن اهمیت 
نوشته  را  نوشته ای  نام هر  به روش های تحقیق،  دادن 
علمی نگذاریم و با مطالعات، بین آثار علمی و نوشته های 
کشور های  تمام  تقریباً  شویم.  قایل  تفکیک  دیگر 
توسعه یافته، با اهمیت دادن به روش های تحقیق علمی، 
نیز  ما  و  نموده اند  سپری  خوبی  به  را  توسعه  مراحل 

می توانیم.

سیدنبی سجادی، استاد دانشگاه
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مقدمه:
حکومت  زندان های  از  طالبان  زندانیان  رهایی  با 
افغانستان، گفت وگو های صلح یا همان پروسه ی صلح 
به قول طالبان پس از عید قربان آغاز می شود. صلح، 
مفهومی که در روابط میان فردی از آن به عنوان آرامش 
و نبود خشونت یاد می کنند ولی در معنای گسترده تر 
به ویژه در مسایل اجتماعی، صلح به فرآیند شکل گیری 
حال  می شود.  گفته  جامعه  در  قدرت  توازن  و  ثبات 
پرسش مطرح می شود که کدام صلح می تواند، ثبات و 
توازن قدرت را در جامعه درگیر جنگ افغانستان تامین 
کنند؟ آیا با صلح نمودن با طالبان جنگ در افغانستان 

به پایان می رسد؟

پروسه صلح و محورهای تعیین کننده
این  اصلی  پاسخ پرسش  به  بپردازیم  این که  از  پیش 
نوشته، یک مسأله را باید به گونه ی کلی و واضح بیان 
کنم که در پروسه صلح، رضایت یک کشور یا یک گروه 
نمی تواند توازن قدرت و ثبات را در افغانستان رقم بزند. 
این حرف به این معنا است که افغانستان قرن ۲۱ یا 
عصر جهانی شدن، کشوری است که کشور های متعدد 
منطقه، جهان و گروه های ذی نفوذ سیاسی در آمدن 
بر  بنا  می کنند.  بازی  نقش  آن،  نیامدن صلح  و  صلح 
خالصه  گونه ی  به  افغانستان  صلح  پروسه ی  در  این، 
چندمحور اساسی و تصمیم گیرنده است که رضایت و 

عدم رضایت شان بر این پروسه تاثیرگذار می باشد.

محور اول:
محور اول، دولت و مردم افغانستان است، هم دولت و 
هم مردم افغانستان خواستار صلح با عزت هستند. قابل 
یادآوری می دانم، این که مردم افغانستان شامل توده ها، 
احزاب سیاسی، گروه ها و شخصیت های سیاسی اثرگذار 

نیز می شود.

محور دوم: 
طالبان،  است.  طالبان  گروه  تاثیرگذار،  محور  دومین 
گروه که در مخالفت نظامی با دولت افغانستان از ۱9 
سال به این سو قرار دارند و به عنوان یکی از گروه های 
جنگی در افغانستان حساب می شوند. در حین حال، 
سه  به  را  طالبان  گروه  آماری،  تقسیم بندی  یک  در 
دسته اساسی تقسیم کرده ام که با تفکیک آن می توان 
این  کرد.  پیش بینی  افغانستان  در  را  جنگی  وضعیت 

تقسیم بندی عبارت است از:
درصد   ۱۰ از  بیش  دسته ی  ایدئولوگ،  طالبان  الف( 
امارت اسالمی، محور اساسی  ایدیولوژی  نیستند ولی 
مباحث آن است. یعنی به هیچ وجه در تقسیم قدرت 
را  و جنگ  نمی شوند  راضی  مردم ساالر  نظام  تداوم  و 

تا برنده شدن شان، اولویت اساسی خودشان می دانند.
دسته ی  گروپ«،  »کرایمنل  یا  جنایی  دسته ی  ب(  
اجتماعی شان  تداوم حیات  از طالبان است که جنگ 
اند  درصد   ۱3 معموالً  و  می شود  محسوب  جامعه  در 
و هر گروهی که در جنگ باشد، زیر پرچم آن ها قرار 
می گیرند. و از تداوم جنگ و بی نظمی سود می جویند. 
این گروه اکثراً در قضایی قاچاق مواد مخدر، سالح و 
دارای  و  ثبات  و در جامعه  دارند  انسان دست  قاچاق 

قانون و عاری از جنگ نمی توانند زنده گی کنند.
است  آوران  جنگ  سومی  دسته ی  جنگ آوران،  ج( 
می شود،  داده  برای شان  که  پول هایی  بدل  در  که 
جنگ می کنند. دولت افغانستان در واقع نمی تواند تا 
یا »کرایمنال گروپ« صلح کند،  ایدئولوگ و  با گروه 
بلکه بهترین گزینه خرید جنگ آوران طالب برای شان 

خواهد بود.

محور سوم:
سومین محور ایاالت متحده امریکا است  که می تواند 
آن تالش کند.  تداوم  در  یا  و  ببخشد  پایان  را  جنگ 
زمانی که می گویم جنگ را پایان ببخشد، منظورم این 

است که می تواند جنگ آوران را بخرد.

محور چهارم:
چهارمین محور در آوردن ثبات در افغانستان و تا حدی 

است  کشوری  پاکستان  است.  پاکستان  جنگ،  پایان 
که سازمان استخباراتی آن )آی اس آی( لجام برخی از 
رهبران گروه طالبان را در دست دارد. و بر هر جهتی 

که بخواهد این گروه را می کشاند.

محور پنجم:
روسیه، چین و ایران، پنجمین محورهای تاثیرگذار در 
پروسه صلح افغانستان هستند. در واقع می توانم بگویم 
که این کشور ها شدیداً در مسأله ثبات در افغانستان و 

تمویل گروه نظامی طالبان نقش دارند.

محور ششم:
سایر کشور ها، منظورم از سایر کشور ها در این بحث 
امارت متحده عربی، عربستان  کشور های عربی مانند 
سعودی، قطر و کشور های اروپایی است که به نحوی در 

مسأله صلح افغانستان نقش دارند.
بر  آن  پرسشی  مهم ترین  به  نوشته  از  بخشی  این  در 
می خوریم که کدام صلح؟ هر چند در پیوند به نوعیت 
صلح دیدگاه های مختلفی نه تنها در افغانستان، بلکه 
در سطح جهان وجود دارد که به برخی آن می پردازیم.

الف( صلِح مثبت و منفی
تیوری صلح مثبت و منفی را وهان گالتونگ، فیلسوف 
تعریفی  است.  کرده  ارائه  نارویژی  نظریه پرداز  و  صلح 
گالتونگ از صلِح منفی در واقع نبود جنگ و خشونت 
و  جنگ  نبود  ضمن  مثبت  صلِح  و  است  مستقیم 
است.  ساختاری  خشونت  به  غلبه  مستقیم،  خشونت 
پس با وجود ۲۱ گروه هراس افکن در خاک افغانستان 
و با توجه به ماهیِت دسته بندی طالبان، با وجود صلح 
با طالبان جنگ و خشونت مستقیم ختم نمی شود و 
تفکر  امارت اسالمی که ریشه در  با رویکرد  هم چنان 
سخت گیرانه ی دینی دارد خشونت ساختاری هم چنان 

از جامعه افغانستان ختم نمی شود.
ب( صلِح عادالنه و پایدار

صلح عادالنه روندی است که صلح و عدالت هم زمان با 
توافق طرف های منازعه بر سر خواست های مشترک، 
پذیرش هویت های هم دیگر، تدوین و پیروی از قاعده 
مشترک مورد نظر طرف ها، محقق شده باشد. از شروط 
خواست ها  برخی  قربانی شدن  پایدار  و  عادالنه  صلح 
مانند سمبول ها، منفعت ها، موقعیت ها و رعایت عدالت 
است. واقعاً پرسش این جا است که طالبان از خواست ها، 
سمبول هایی چون امارت اسالمی و جاری شدن عدالت 
بر مجرمانی که زیر پرچم طالب قرار دارند را می پذیرند؟ 

ج( صلح لیبرال و یا دموکراتیک
به صلحی اطالق می شود که ارزش های دموکراتیک و 
لیبرالیسم در آن وجود داشته باشد. که طالبان اساساً 
با این نوع درگیر هستند و نمی گذارند که چیزی به نام 
ارزش های دنیا غرب وارد گفتمان امارت اسالمی شان 

شود.
د( صلح سیاه

این مفهوم از تراوش های فکری بنده است. چون صلحی 
که در آن گفتمان اصلی طالبانیسم و امارت اسالمی 
باشد، صلح سیاه خواهد بود. در این صلح مردم ساالری 
و نقش تعیین کننده ی مردم در تصامیم، وجود نخواهد 
استخباراتی  اداره  تاثیر  تحت  ملی  حاکمیت  داشت. 

پاکستان خواهد بود.

نتیجه گیری:
است.  افغانستان  مردم  دیرینه  نیاز های  از  یکی  صلح، 
اوالً، صلح یک اولویت است و اگر یکی از محورهای باال 
به توافق نرسد، صلح به معنای پایان جنگ و یا آمدن 
ثبات و توازن قدرت نخواهد بود. دوم: صلح در شرایط 
کنونی حکومت افغانستان، به معنای سپردن قدرت به 
که  دلیل  این  به  بود.  خواهد  آن ها  حامیان  و  طالبان 
از لحاظ نظامی و  از لحاظ دیپلمات و چه  آن ها، چه 
سیاسی نسبت به حکومت افغانستان پیشی گرفته اند. 
سوم: با این رویکرد شتاب زده، صلح به معنای پایمال 
شدن مردم ساالری و شکل گیری امارت اسالمی تحت 
اداره سایه خواهد بود که لجامش جای دیگری می باشد. 
بهترین کاری که حکومت می تواند بکند، این است که 
با  امریکا  بخرد، چیزی که  را  گروه جنگ آوران طالب 

گروه ایدئولوگ طالبان کرد.

کـدام صلـح؟
رامش نوری، استاد دانشگاه
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دشاروالیو معینیت
ولسی ترون پروگران

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه کرایه گیری وسایط برای دفتر مرکزی برنامه ملی میثاق شهروندی

شماره دعوتنامه داوطلبی:
برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام 
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برای دفتر مرکزی برنامه ملی میثاق شهروندی  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به 
طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس 
ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی و اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر 
بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲9 اسد ۱399 ارائه نماید. 
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آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر ۲9 اسد ۱399 در صالون کنفرانس برنامه ملی 

میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

u.sultani@ccnpp.org  , a.nooragha@ccnpp.org , procurement. :ایمیل آدرس
 ,idlg@ccnpp.org,  parviz.omarzai@gmail.com
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دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست تدارکات
آمریت تسهیل قراردادها و پالن گذاری

موضوع: اعالن پروسه تدارکاتی به روش قرارداد چهارچوبی

پروسه های  تا در  واجد شرایط دعوت می نماید  تمام داوطلبان  از  و تجارت  وزارت صنعت 

داوطلبی )تهیه و تدارک پرزه جات وسایط نقلیه برای سال مالی ۱399( اشتراک ورزیده، 

شرط نامه پروسه های متذکره را بعد از نشر اعالن الی ۲۱ روز تقویمی از ریاست تدارکات این 

وزارت اخذ و به روز معینه اشتراک ورزند.

در صورتی که تاریخ آفرگشایی پروسه های متذکره به روز رخصتی مصادف گردد، بعد از 

رخصتی اولین روز کاری آفرگشایی صورت خواهد گرفت.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست تدارکات
آمریت تسهیل قراردادها و پالن گذاری

موضوع: اعالن پروسه تدارکاتی

دعوت  و خصوصی  دولتی  از  اعم  واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  تجارت  و  وزارت صنعت 

می نماید تا در پروسه های داوطلبی )٨۱۲۰۰ لیتر پطرول ۲۶۶۰۰ لیتر دیزل برای سال مالی 

۱399( اشتراک ورزیده، شرط نامه پروسه های متذکره را بعد از نشر اعالن الی ۲۱ روز تقویمی 

از ریاست تدارکات این وزارت اخذ و به روز معینه اشتراک ورزند.

در صورتی که تاریخ آفرگشایی پروسه های متذکره به روز رخصتی مصادف گردد، بعد از 

رخصتی اولین روز کاری آفرگشایی صورت خواهد گرفت.



ایران  کردند. اما هنوز شک و تردید زیادی وجود دارد که 
چگونه می خواهد با جنگ طلبان همراهی و مدارا کند. 

یکی از عواملی که رابطه محتمل طالبان و ایران را تقویت 
می کند، دشمن مشترک آن ها یعنی شاخه خراسان داعش 
می بیند  الزم  تهران  دلیل  همین  به  است.  افغانستان  در 
مانع  بتواند  تا  باشد  برایش  باثبات  همسایه ای  افغانستان 
برنامه ریزی و انجام حمله به خاک خود از طرف داعش در 
افغانستان شود. تهران برای دست یابی به این هدف، آشکارا 
با دشمن سابق خود  از جمله  افغانستان  با هر جناحی در 
یعنی طالبان همکاری خواهد کرد. ایران در دو دهه جنگ 
امریکا در افغانستان، بنا بر ادعاها، طالبان و شورشیان را در 
تا تمویل مالی، کمک  از تجهیز و آموزش  سطوح مختلف 
کرده است. این کشور احتماالً یک بازیگر مهم در افغانستان 
باقی خواهد ماند. در نهایت ایران عالقه مند حفظ ثبات در 

افغانستان است.

اهمیت افغانستان برای ایران
افغانستان از ابعاد مختلف برای ایران اهمیت دارد. نخست، 
افغانستان از نظر ژیوپلیتیک برای ایران اهمیت دارد. موقعیت 
جغرافیایی و ژیوپلیتیک کشور  جایگاه ویژه ای در سیاست 

خارجی ایران داشته است. 
اهمیت  ایران  برای  »ژیو کلچر«  لحاظ  از  افغانستان  دوم، 
دارد. افغانستان مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی، تمدنی 
و ایدیولوژیک با ایران دارد. بنابراین ایران همیشه در تالش 
بوده تا از اصل »ژیو کلچر« به خوبی بهره برداری کند و تالش 
آن ها  به  دینی  و  فرهنگی  لحاظ  از  که  گروه هایی  با  کرده 
نزدیک بوده، ارتباطات وسیع برقرار سازد. این امر می تواند 
به نوبه خود منجر به نفوذ بیش تر ایران در افغانستان شود. 

اهمیت  ایران  برای  ژیواستراتژیک  نظر  از  افغانستان  سوم، 
تهدید  افغانستان  بزرگ در  نفوذ و حضور قدرت های  دارد. 

جدی علیه امنیت ملی ایران تلقی می گردد.
چهارم، باالخره افغانستان اهمیت ژیو اکونومیک برای ایران 
برای  را  فرصت  این  افغانستان  در  ایران  بیش تر  نفوذ  دارد. 
آن کشور مساعد می کند تا منافع بیش تر اقتصادی به دست 

بیاورد. 
منافع سیاسی و اقتصادی ایران در افغانستان دسترسی به 
افغانستان، به دست آوردن آب های رود هیرمند،  بازار های 
آن کشور  مرزهای شرقی  امتداد  در  بی ثباتی  از  جلوگیری 
و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و گروه های جنایی در امتداد 
سرحداتش با افغانستان است. اقتصاد ایران هنوز از تاثیرات 
ایاالت متحده و بحران کووید-۱9 رنج می برد.  تحریم های 
و  بوده  افغانستان  در  هرج و مرج  نگران  ایرانی  مقام های 
از  دیگری  موج  ممکن  افغانستان  در  بی ثباتی  صورت  در 
ایران  صورت  این  در  شوند.  کشور  این  وارد  پناهنده گان 
بحران  کند.  رسیده گی  معضل  این  به  تا  بود  نخواهد  قادر 
پاندیمی کووید-۱9 مشکالت طویل المدت و فقر را در میان 
پناهنده گان مقیم ایران که در تالش برای به دست آوردن 
شغل و مراقبت های بهداشتی بودند، تشدید کرده است. ایران 
هزاران افغان را اخراج کرده است، اما خشونت زمانی بیش تر 
می شود که هجوم تازه پناه جویان آغاز شود. بنابراین ایران تا 
حد زیادی طرفدار وضع موجود حداقل ثبات در افغانستان 
است که به تهران اجازه می دهد تا روی اولویت های دیگرش 

تمرکز کند.
 ایران زمانی وادار به مداخله بیش تر در امور داخلی افغانستان 
می شود که در مذاکرات صلح امریکا و طالبان منافع ایران در 
نظر گرفته نشود؛ یعنی قرار گرفتن عناصر تندرو و افراطی 
در راس حکومت که منافع ایران را با خطر مواجه سازد. در 
این صورت ایران ممکن سربازان خود را در غرب افغانستان 
برابر هر گونه آشفته گی  به عنوان یک منطقه ی حایل در 
برابر  در  موثر  مقابله  عدم  صورت  در  کند.  اعزام  آشوب  و 
شورشیان به خصوص علیه داعش توسط نظامیان افغان که 
منافع ایران را در کشور با خطر مواجه می سازد، ایران ممکن 
به این نتیجه برسد که خود برای نابودی داعش وارد عمل 
گردد و شبه نظامیان یک گزینه خوب برای حل این معضل 

خواهد بود. 

استفاده از مبارزان افغان در جنگ های نیابتی 
اگر ایران مصمم به مداخله بیش تر در امور افغانستان باشد، 
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دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در توییتی یک بار دیگر 
گفته است که سربازان کشورش در افغانستان مثل پولیس 
عمل می کنند، نه مثل نیروی جنگی. او افزوده است که پس 
از ۱9 سال زمانش رسیده که این سربازان، پولیس کشور 
به  امریکایی  سربازان  که  است  نوشته  او  باشند.  خود شان 
می گذرد،  افغانستان  در  آن چه  از  اما  برگردند،  خود  کشور 
نظارت دقیق شود و افزود که »اگر الزم بود مثل رعد و برق 

که نظیرش را کسی ندیده، دوباره حمله خواهیم کرد«.
نیویورک تایمز و شماری دیگر از رسانه های معتبر امریکایی 
ارشد  فرماندهان  به  ترمپ  دونالد  که  بودند  داده  گزارش 
نظامیان امریکایی بارها ابراز تمایل کرده که نیروهای امریکایی 
زودتر از موعد ذکر شده در توافق نامه صلح میان امریکا و 
توافق نامه،  این  براساس  کنند.  ترک  را  افغانستان  طالبان 
امریکا متعهد شده که تمام نیروهای خود و نیروهای ائتالف 
از جمله کارمندان غیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمان کاران 
را  خود  حمایتی  نیروهای  و  مشاوران  آموزگاران،  نظامی، 
قرار است  افغانستان خارج کند. حال که  از  ظرف ۱۴ ماه 
نظامیان امریکایی سال آینده در چارچوب یک قرارداد صلح 
با طالبان خاک افغانستان را ترک کنند، رقیبان واشنگتن در 
این روند فرصتی می بینند تا وارد گفت وگو شده و جای پای 
نبود یک قرارداد صلح،  باز کنند. در  افغانستان  خود را در 
بیرون رفتن نظامیان امریکایی می تواند وضعیتی را به وجود 
آورد که قدرت های منطقه ای هرکدام برای دست یافتن به 
افغانستان  در  رقابت  وارد صحنه  خویش،  منافع  از  بخشی 
شوند. جمهوری اسالمی ایران من حیث یکی از قدرت های 
از خروج  بعد  را  نفوذ خویش  احتماالً  منطقه ای،  تاثیر گذار 
افغانستان توسعه دهد. عالوه بر آن،  نظامیان امریکایی در 
خروج نظامیان امریکایی این فرصت را برای ایران به وجود 
می آورد تا تعامالت خود را با قدرت های ذی نفع در افغانستان 
افغانستان  ایران در  نفوذ  توسعه دهد.  و روسیه  مانند هند 
باعث می شود تا تهران فشار های سیاسی و اقتصادی ناشی از 
برنامه های سالح هسته ای و موشک های بالستیک خویش را 

تا حدی کاهش دهد.
مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان آهسته آهسته با موجی 
از خشونت  مواجه شده است. طالبان و داعش بعضاً حمالت 
شدیدی را در مقابل نیرو های امنیتی و غیر نظامیان راه اندازی 
می کنند. داعش پیوسته تجمعات اهل تشیع در افغانستان را 
آماج قرار داده و هر روز از مردم بی گناه و افراد ملکی قربانی 
می گیرد. دونالد ترمپ، رییس  جمهور امریکا، خواستار پایان 
هر چه سریع تر این جنگ پرهزینه و کم  طرف دار است. وی 
در نظر دارد تا خروج نیروهای امریکایی را شتاب بخشیده 
و این امر را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 

امریکا به انجام برساند.
در  اشتراک  خواهان  که  کشورهایی  جمع  در  هم  ایران 
مذاکرات صلح افغانستان و طالبان است، برای بار نخست در 
ماه جوالی پذیرفت که با یک هیات طالبان در تهران دیدار 
و گفت وگو کرده است. هرچند پیش از این در سال ۲۰۱۶ 
زمانی که مال منصور، رهبر پیشین طالبان، در یک حمله 
مقامات  پاکستان کشته شد،  امریکایی در  نیروهای  هوایی 
پاکستان ادعای به دست آوردن اسنادی را کرده بودند که 
بر اساس آن مال منصور در مسیر برگشت از ایران به پاکستان 
کشته شده بود، اما این اولین باری است که ایران آشکارا به 
گفت وگو با طالبان و میزبانی از هیات این گروه در تهران 

اعتراف می کند. 
بوده  تهران  نگرانی  مایه  همیشه  افغانستان  در  بی ثباتی 
مهاجران  از  سیلی  ورود  باعث  کشور  در  جنگ  سال ها  و  
را که  فعالیت هایی  ایران  به حال  تا  و  ایران شده  به  افغان 
پیش  به  نیابتی  جنگ  وسیله  به  یمن  و  عراق  سوریه،  در 
می برد در افغانستان عملی نکرده است. اکنون ایران تمایل 
بیش تری به مداخله در امور افغانستان به منظور حفظ منافع 
ملی و تضعیف نقش ایاالت متحده در افغانستان و منطقه 
دارد. ایران، روند مذاکرات میان امریکا و طالبان برای پایان 
دادن به عملیات امریکا در افغانستان را به دقت تحت نظر 
دارد. اکنون، در صورتی که خروج نظامیان امریکایی باعث 
بی ثباتی در کشور شود، ایران تا چه حد قادر خواهد بود که 

در همسایه شرقی خود نفوذ کند؟
قرابت جغرافیایی و روابط تاریخی، فرهنگی و مذهبی موجب 
ایران در  از  نتواند نقش مهم تر  تا هیچ کشور دیگری  شده 
طریق  از  تا  کرده  سعی  ایران  کند.  ایفا  افغانستان  جامعه 

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و توسعه زیرساخت های 
در  را  خود  نرم  قدرت  حمل ونقل،  و  ارتباطات  با  مرتبط 
افغانستان افزایش دهد. این کشور هم چنین سال ها با افراد 
کلیدی، گروه های قومی، فرهنگی و مذهبی متمایل به ایران 
در افغانستان به شمول طالبان ارتباط وسیع ایجاد کرده است.

تهران اما نتوانسته به آن میزان از نفوذ سیاسی در افغانستان 
دست یابد که بر همسایه گان غربی خود مانند لبنان، عراق 
ایران بر  و سوریه اعمال کرده است. به عبارت دیگر، نفوذ 
امور نظامی و سیاسی افغانستان هیچ وقت به حد دلخواهش 

نرسیده است؛ امری که تهران عالقه مند بهبود آن است. 
است،  کرده  دیدار  طالبان  هیات  با  این که  اعالم  با  ایران 
بر رخ  را  بر گروه طالبان  نفوذ نسبی اش  ظاهراً تالش کرد 
حرکت  این  کارشناسان  نظر  به  بکشد.  کابل  و  واشنگتن 
نمایان گر تغییر در سیاست ایران در قبال افغانستان است. 
بحث ها روی موضوع صلح افغانستان هیچ زمانی این قدر داغ 
نبوده است. ایاالت متحده امریکا از چند ماه بدین سو به طور 
آشکار با طالبان گفت وگو ی مستقیم می کند و در عین حال 
کشورهای منطقه نیز بیش تر از هر زمان دیگر در این راستا 

فعال شده و تماس ها و گفت وگوهایی با طالبان دارند.

ایران به دنبال همسایه  ی باثبات است
تهران و واشنگتن در بسیاری از معادالت خاورمیانه اختالفات 
شدید دارند، اما یک محور مشترک را در افغانستان دنبال 
کرده اند و آن ثبات در افغانستان است. ایران از ائتالف جهانی 
به رهبری ایاالت متحده پس از حمالت ۱۱ سپتامبر سال 
۲۰۰۱ تحت عنوان جنگ جهان در مقابل ترور حمایت کرد 
و به ایجاد دولت پسا طالبان در کابل کمک کرد. در مذاکرات 
اولیه پس از حمله یازده سپتامبر مقامات ایرانی بر اهمیت 

برگزاری انتخابات دموکراتیک در افغانستان تاکید کردند.
ایران نیازمند ثبات در افغانستان است. از این که هردو کشور 
مرز مشترک طویل با هم دارند، هرگونه آشوب و تنش در 
کشور می تواند نتایج و پی آمد های منفی را در ایران به بار 
بیاورد. تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و بی ثباتی های متعاقب 
آن حدود سه میلیون پناهنده افغان را به ایران فرستاد و این 
باعث صدمه بیش تر منابع و خدمات عمومی ایران گردید. 
عالوه بر این، تهران بیم پرورش جنگ جویان نیابتی تحت 
حمایت عربستان سعودی را در امتداد مرزهای شرقی خود 

دارد. 
این کشور میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده و در صورت 
روبه رو  افغان  مهاجران  سیل  با  افغانستان،  در  وقوع جنگ 
خواهد شد. بی ثباتی در افغانستان باعث آسیب  اقتصادی در 
ایران می شود، صادرات به افغانستان مختل شده و بسیاری 
به  را  تولیدکننده گانی که کاالهای خودشان  و  از کارگاه ها 

افغانستان صادر می کنند، فعالیت شان مختل شود.
ایران و طالبان در سال ۱99٨ پس از آن که طالبان هشت 
آستانه  در  کشتند،  مزارشریف  شهر  در  را  ایرانی  دیپلمات 
جنگ قرار گرفتند.  ایران به بسیج دوصد هزار سرباز در مرز 
خود با افغانستان اقدام کرد و  در کنار هند، روسیه و سایر 

قدرت های منطقه ای، از اتحاد شمال حمایت کرد.
تا  شده  باعث  طالبان  به  نسبت  طوالنی  بی اعتمادی های 
ایران نتیجه گفت وگوهای صلح افغانستان را به دقت دنبال 
کند. تهران از عناصر افراطی طالبان نزدیک به پاکستان و 
عربستان سعودی در هراس است و می خواهد این جناح دور 
از قدرت در دولت مرکزی پسا توافق نامه صلح  باقی بماند. 
ایران در صورتی مایل به همکاری با دولت آینده افغانستان 
تا منافع اساسی تهران حفظ  بود  از طالبان خواهد  مرکب 
گردد. اگر چه در یک دهه گذشته رابطه ایران با طالبان بهبود 
یافته و تهران حتا حمایت شورشیان طالب را با خود جلب 
کرده است، اما مشخص نیست این همکاری بعد از خروج 
نظامیان امریکایی ادامه می یابد یا نه. طالبان توقع دارند که 
قدرت سیاسی قابل مالحظه ای را در نتیجه مذاکرات )آوردن 
صلح برای افغانستان( به دست بیاورد. اقدامات اخیر ایران 
در افغانستان نشان می دهد این کشور مایل است اطمینان 
حاصل کند که آیا با نشستن طالبان بر اریکه قدرت، تنش ها 
و منازعات همانند دهه ۱99۰ از سر گرفته خواهد شد؟ در 
بلندپایه طالبان  اعضای  و  ایران  اواخر سال ۲۰۱٨ رهبران 
طی دیداری زمینه های بالقوه همکاری جهت تثبیت وضعیت 
افغانستان بعد از خروج نظامیان امریکایی را بحث و بررسی 

همکاری  تجربه  دارد.  امر  این  انجام  برای  قوی  ابزارهای 
و  ایران  جنگ  یعنی  قبل  دهه ها  به  افغانستان  و  ایران 
مبارزان  که  زمانی  برمی گردد؛  هشتاد  دهه ی  در  عراق 
افغان به نماینده گی از ایران علیه نیروهای صدام حسین 
می جنگیدند. در حال حاضر ایران می تواند طیف وسیعی از 
شبه نظامیان لوای فاطمیون را که نیرویی بین ۱۰,۰۰۰ و 
۱۵,۰۰۰ در حلب، دمشق، الذقیه و منطقه قرارون است، 
برای تامین امنیت و محافظت از منافع خود به افغانستان 
اعزام کند. تعدادی از این سربازان از افغانستان و پاکستان 

می باشند.
سپاه  بیرون مرزی  شاخه  جدید  فرمانده  قاآنی،  اسماعیل 
پاسداران انقالب اسالمی ایران )سپاه قدس( تجربه طوالنی 
در افغانستان به خصوص در جلب و جذب افغان ها برای 
شرکت در جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد و مبارزه با 
طالبان در دهه نود دارد. قاآنی دانش عمیقی از فعالیت های 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق چیان و دیگر گروه های 
جنایی در مرز افغانستان و ایران دارد. این تجارب باعث 
و  منطقه  در  بی ثباتی  از  قاآنی درک عمیق  تا   می گردد 

تهدیدات در امتداد مرز داشته باشد. 
کارکشته  افرادی  گروه ها  میان  از  می تواند  قدس  سپاه 
یا جا های دیگر  افغانستان و  برای حمالت پیچیده در  را 
اعزام کند. در سوریه این جنگ جویان بدون دستور رژیم 
و  می کرد  اخذ  را  حمالت  انجام  دستور  ایران  از  حاکم، 
باالی  ایرانی  مقامات  وکنترل  آشنایی  نشان دهنده  این 
در  ایران  منافع  حافظ  می تواند  و  بوده  جنگ جویان  این 

افغانستان نیز باشد. 
در صورت پایان درگیری های بالقوه در سوریه، ایران احتماالً 
جنگ جویان لوای فاطمیون را به افغانستان اعزام کند تا در 
برابر داعش به جنگ بپردازند. داعش توانایی انجام خشونت 
و حمالت پیچیده را دارد. این گروه حمالت وحشتناک در 
ماه می از جمله هدف قرار دادن مراسم تشییع جنازه و 
دارد .  کارنامه  در  را  نسایی ـ والدی  از شفاخانه  یک بخش 
در حال حاضر جنگ جویان داعش بیش تر به بخش شرقی 
از مرز های  با پاکستان به دور  افغانستان در نزدیکی مرز 
ایران فعالیت دارند. در صورت تغییر جغرافیای فعالیت های 
این گروه، ایران هم حساب خود را تغییر خواهد داد. داعش 
ایران  راه اندازی حمالت در خاک  به  قادر  ثابت کرده که 

است، چنان که در سال ۲۰۱7 انجام داد.
جنگ جویان نیابتی نقش مرکزی را در سیاست خارجی و 
استراتژی بزرگ ایران دارند. سپاه قدس به گونه موفقانه در 
سراسر خاورمیانه از حزب اهلل در لبنان گرفته تا حوثی ها 
قتل  اول  روز های  در  است.  کرده  برقرار  ارتباط  یمن  در 
قاسم سلیمانی رهبران ایران به خوبی می توانستند تصمیم 
بگیرند که جبهه ای تازه را علیه واشنگتن در افغانستان باز 
کنند. ایران ممکن به دنبال طرح یک سلسله حمالت باشد 
تا روند خروج نظامیان امریکایی را سرعت بدهد و هم چنان 
نقشی در عقب نشینی نظامیان ایاالت متحده داشته باشد. 
حمالت می تواند پراکنده و شامل هدف قرار دادن نظامیان 
برای  استفاده  مورد  تدارکاتی  خطوط  و  متحده  ایاالت 

تسهیل خروج آن ها باشد. 
هزاران  آموزش  و  تجهیز  برای  دالر  میلیاردها  ایران 
صرف  افغان ها  جمله  از  سوریه  در  خارجی  جنگ جوی 
کرده است. مهم ترین وظیفه ی قاآنی به عنوان جانشین 
با جنگ جویان  پاسداران  روابط سپاه  مدیریت  سلیمانی، 

خواهد بود. 
با شکل گیری دولتی با ثبات و مسوول در افغانستان، می توان 
برای حل تمام مشکالت از طریق دیپلماتیک امیدوار بود. در 
غیر آن، با حاکمیت گروه های تندرو در افغانستان، امنیت و 
صلح جهانی و منطقه ای مانند گذشته به خطر خواهد افتاد. 
ایران در تالش توسعه نفوذش در افغانستان است تا بتواند 
در صورت ضرورت از آن به نفع خود استفاده کند. ایران با 
علنی ساختن تماس و گفت وگوهایش با رقیب اصلی دولت 
افغانستان، می خواهد در صورت بروز چنین یک اتفاق، از 
این وسیله فشار وارد کند و یا حد اقل فشارهای موجود را 
خنثا کند. ایران هم زمان از نقش عربستان سعودی، رقیب 
منطقه ای خود، نیز نگران است. حاال که عربستان سعودی 
بیش تر از پیش در روند صلح افغانستان دخیل شده است، 

تهران نمی خواهد از قافله عقب بماند.

 ایران پس از خروج نظامیان امریکایی 
در افغانستان به دنبال چیست؟ غالم غوث عمری، کارشناس روابط بین الملل 

رسانیده  بانک  عزیزی  محترم  مشتریان  و  هموطنان  تمام  اطالع  به 
وسترن  جهانی  شبکی  خدمات  ضمن  بانک  عزیزی  که  میشود 
است.  نموده  آغاز  نیز  را   MoneyGram گرام  منی  خدمات  یونین، 
اکنون هموطنان و مشتریان محترم عزیزی بانک می توانند در تمام 
زودترین  به  کشور  از  خارج  و  داخل  به  بانک  عزیزی  نمایندگی های 
فرصت با قیمت مناسب پول ارسال و دریافت نمایند. برای معلومات 
لینک ذیل  به  یا  بگیرید  تماس  ما 1515  با شماره 24 ساعته  بیشتر 

کلیک نمایید.


