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کرونا در افغانستان؛ 
شناسایی 

۹۱ مریض و 
فوت سه نفر

امرهللا صالح: 
وسیله ی دفع سالح 

»بزبزک« طالبان موفقانه 
آزمایش شده است

زلزله ی شدید 
ترکیه و یونان؛ 
دست کم ۲۵ کشته 
و صدها مجروح

اطالعات روز: وزارت صحت 
عامه ی کشور اعالم کرد که 

در بیست وچهار ساعت...

اطالعات روز: مقامات 
پولیس فدرال، اف بی ای و 

وزارت امنیت میهن...

بحران قره باغ؛ 
امریکا با 

میانجی گری 
ترکیه مخالفت کرد، 
ارمنستان از روسیه 

کمک خواست

نهادهای امنیتی 
امریکا: 

ایمیل های 
تهدیدآمیز 

کار هکرهای 
ایرانی است
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سرور دانش: 

طالبان گفت وگوهای صلح را به ُبن بست کشانده اند
پیشرفت گفت وگوهای صلح عمل نکرده و روند صلح را عمال به بُن بست 

کشانده اند. آقای دانش این اظهارات را | صفحه 2
اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که گروه 
طالبان تاکنون به هیچ یک از تعهداتش در راستای کاهش خشونت ها و 

»رعایت حقوق بشر 
متضمن صلح پایدار 

است«
از  آن  دوم  فصل  به ویژه  کشور،  اساسی  قانون  حفظ 
موضوعاتی است که همواره شهروندان، به ویژه فعاالن 
عنوان  به  مدنی  جامعه ی  و  زن  حقوق  بشر،  حقوق 

خواست شان از مذاکرات صلح به آن تاکید کرده اند.
کمیسیون  ساحوی  دفتر  مسئول  دادگر،  محمدجواد 
با  گفت وگویی  در  بامیان،  در  بشر  حقوق  مستقل 
شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر )شبکه( می گوید، 
ارزش های تضمین شده در قانون اساسی و هنجارهای 
بین المللی نباید در نتیجه ی امضای توافق نامه ی صلح 
به  این صورت  در  زیرا  شود؛  گرفته  نادیده  طالبان  با 
صلح پایدار دست نخواهیم یافت. »امیدواریم حقوق و 
آزادی های شهروندان کشور وجه المصالحه ی گفت وگو 
با گروه طالبان قرار نگیرد و قانون اساسی به عنوان 
یک دست آورد ملی و بسیار بزرگ حفظ شود؛ زیرا به 

باور من صلحی که نتواند زمینه ی...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 6صفحه 2

افغانستان، غایب 
مبارزات انتخاباتی 

امریکا
طالبان  میان  دوحه  موافقت نامه ی  براساس 
ماه  تا  باید  خارجی  نیروهای  همه ی  امریکا  و 
بر  تعهد طالبان  به  و مشروط  می سال 2021 
کنند.  ترک  را  افغانستان  خاک  توافق نامه،  این 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  شدن  نزدیک  با 
همه  که  کرد  اعالم  ترمپ  دونالد  امریکا، 
نیروهای امریکایی تا قبل از کریسمس به طور 

کامل از افغانستان خارج می شوند. 
از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  مـورد  در 
افغانسـتان، تفـاوت چندانـی میـان دیدگاه های 
دوی  هـر  نمی شـود.  دیـده  ترمـپ  و  بایـدن 
از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  بـر  آن هـا 
کاندیـد  دو  هـر  دارنـد.  تاکیـد  افغانسـتان 
احـزاب جمهوری خـواه و دموکـرات بـا تاکیـد 
خـروج  اعـالم  و  دوحـه  توافق نامـه ی  بـر 
سـربازان امریکایـی از ایـن کشـور، بـه نحـوی 
در  امریـکا  سـاله ی  بیسـت  حضـور  پرونـده ی 
افغانسـتان را مختومـه اعـالم کردنـد و بـه این 
ترتیـب افغانسـتان دیگـر موضـوع مهمـی برای 
پرداختـن و مانـور در انتخابـات ایـن کشـور به 
حسـاب نمی آمـد. در واقـع بحـران افغانسـتان 

بـود... امریـکا  انتخاباتـی  مبـارزات  غایـب 
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طالبان: 
در مذاکرات بین االفغانی 
میانجی وجود ندارد

وند ثبت موترهای  ر
بدون اسناد آغاز شد

دنیای مردگان )9(
خ و بهشت کمدی الهی دانته  )خوانشی از دوز
 و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، 
منطق  الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

اطالعات روز: گروه طالبان اعالم کرده است که در 
مذاکرات بین االفغانی صلح، میانجی میان هیأت 
جمهوری اسالمی افغانستان و این گروه وجود ندارد.
محمدنعیم، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان در...

فرش سرخ همسایه ها؛ 
ترافیک سفرهای سیاسی در مسیر اسالم آباد و دهلی

پاکستان  به  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
سفر کرد. از او استقبال گرمی شد، او هم در این سفر 
گفت،  »پاکستان خانه دوم« اش است. آقای حکمتیار در 

بازگشت از سفر پاکستان گفت:...

سیاسی  چهره های  از  شماری  گذشته  دوهفته ی  در 
سفر  پاکستان  و  هند  به  رسمی   دعوت  به  افغانستان 
کرده اند. استقبال گرم، سخن از جنگ و صلح افغانستان 
نقطه ی مشترک این سفرها است . حدود دو هفته پیش 

ه 4
فح

ص
ه 5

فح
ص

عبور از گردونه ی 
سنت  دیرپا؛ 

چگونه شهال سیف پیروز 
قاطع انتخابات وکالی گذر شد؟
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وزارت داخله: 

در ۵۰ روز گذشته ۲۶۱ غیرنظامی 
در حمالت طالبان کشته شده اند
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طالبان: 
در مذاکرات بنی االفغاین میانجی وجود ندارد

صحبت با روزنامه اطالعات روز گفته بود که با هیأت مذاکره کننده ی طالبان در مورد 
نقش تسهیل کننده ی دولت قطر در مذاکرات بین االفغانی توافق کرده است.

هیأت های  میان  قطر  دولت  که  بود  افزوده  دولت  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  این 
مذاکره کننده پیام رد و بدل می کند. به گفته ی او، قطری ها تاکنون چندین جلسه ی 
جداگانه با هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان داشته اند 

و این روند ادامه دارد.
افتتاح شد.  قطر  پایتخت  در دوحه،  بیست ودوم سنبله  در  افغانستان  مذاکرات صلح 
از آن زمان تاکنون هیأت های مذاکره نتوانسته اند روز طرزالعمل مذاکرات به توافق 

برسند.

اطالعات روز: گروه طالبان اعالم کرده است که در مذاکرات بین االفغانی صلح، میانجی 
میان هیأت جمهوری اسالمی افغانستان و این گروه وجود ندارد.

عقرب(   10 )شنبه،  دیروز  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  محمدنعیم، 
در  میزبان  کشور  البته  ندارد.  وجود  میانجي  بین االفغاني  مذاکرات  »در  است:  گفته 
بدون  شود،  احساس  ضرورت  که  صورتی  در  دیگر،  سهولت های  آماده سازی  کنار 
با جهت ها  انفرادي  شرکت کردن در جلسات مذاکرات بین االفغانی می تواند به شکل 
نظر و مشوره های خود را شریک کند.« او در ادامه افزوده است که تصمیم گرفتن در 

این مورد از صالحیت هیأت های مذاکره کننده ی بین االفغانی است.
در  نیز  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  یک  گذشته  روز 

وزارت داخله: 

در ۵۰ روز گذشته ۲۶۱ غرینظامی در حمالت طالبان کشته شده اند
به  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  ضدحمله ی  در  مدت  این  در  آرین،  آقای  گفته ی  به 
از  بیش  که  افزود  او  است.  شده  وارد  سنگین  تلفات  نیز  طالبان  گروه  جنگ جویان 

دوهزار جنگ جوی طالب در پنجاه روز گذشته کشته و یا زخمی شده اند.
ادعا را رد کرده و گفته است که عامل  این  از سخن گویان طالبان  ذبیح اهلل مجاهد، 
انجام  اند که بر روستاها حمالت هوایی  تلفات غیرنظامیان نیروهای دولتی  عمده ی 

داده و توپ های دیسی پرتاب می کنند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید که اخیر گروه طالبان خشونت ها را در 
برخی از والیات افزایش داده است که در نتیجه ی تحرکات این گروه در پنجاه روز 

گذشته، 2۶1 غیرنظامی کشته و ۶02 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )شنبه، 10 عقرب( در یک کلیپ ویدیویی 
گفته است که این تعداد غیرنظامیان در نتیجه ی نزدیک به دوهزار تحرک تهاجمی 

طالبان کشته و زخمی شده اند.

کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۹۱ مریض و فوت سه نفر
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۶۳ فرد مبتال 
به کرونا بهبود یافته اند و شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به ۳۴ هزار و ۳21 

نفر رسیده است.
همچنـان در بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، سـه مریـض »کوویـد1۹« جـان داده اند. 
شـمار فوتی هـای ناشـی از مریضـی »کوویـد1۹« در کشـور بـه یک هـزار و ۵۳۶ نفـر 

است. رسـیده 

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، 
210 نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج 

آزمایش ۹1 مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های قندهار، پکتیا، تخار، بغالن، لغمان، خوست 
و پکتیکا به ثبت رسیده است. به این ترتیب، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشور 

به ۴1 هزار و ۴2۵ نفر افزایش یافته است.

گفت وگو

گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر با محمدجواد دادگر، مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان

مدنی  ارزش های  اقلیت ها،  و  زنان  حقوق 
خواست های  از  موجود  دست آوردهای  و 
که  است  افغانستان  مردم  تمام  اصلی 
در  پایدار  صلح  آنها،  درنظرگرفتن  بدون 

افغانستان تأمین نخواهد شد.
حدود  گذشت  با  که  است  درحالی  این 
مذاکرات  رسمی  افتتاح  از  روز  پنجاه 
قطر،  پایتخت  دوحه،  در  افغانستان  صلح 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت های 
روی  هنوز  طالبان  و  افغانستان  اسالمی 

طرزالعمل مذاکرات به توافق نرسیده اند.
هیأت  عضو  یک  گذشته  روز 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  افغانستان 
بود که با هیأت مذاکره کننده ی طالبان در 
مورد نقش تسهیل کننده ی دولت قطر در 

مذاکرات بین االفغانی توافق کرده اند.

گفت وگوهای  پیشرفت  در  را  خشونت ها 
که  است  گفته  و  کرده  عنوان  مهم  صلح 
عمل  خود  تعهدات  به  باید  طالبان  گروه 

کنند و خشونت ها را کاهش بدهد.
است  گفته  همچنان  پونتیکورو  آقای 
در  صلح  گفت وگوهای  در  بُن بست  که 
طرف  دو  انعطاف پذیری  با  تنها  دوحه 
جمهوری  مذاکره کننده ی  )هیأت های 
اسالمی افغانستان و طالبان( و تغییر دید 
در  موجود  واقعیت های  به  نسبت  طالبان 

افغانستان، قابل رفع است.
بُن بست  که  است  گفته  حال  عین  در  او 
همکاری  با  باید  صلح  گفت وگوهای  در 
روند  در  دخیل  و  همکار  کشورهای 
کاهش  و  شود  برداشته  افغانستان  صلح 

خشونت ها در افغانستان عملی شود.
او افزوده است که حقوق بشر، آزادی بیان، 

تروریستی از جمله القاعده را قطع نکرده 
و انتظار مردم برای پیشرفت گفت وگوهای 

صلح نیز برآورده نشده است.
دیدار  این  در  رییس جمهور  دوم  معاون 
کاهش  بدون  که  است  کرده  تأکید 
خشونت ها و ادامه ی کشتار مردم بی گناه 
توسط طالبان، مردم افغانستان به صداقت 
این گروه در گفت وگوهای صلح همچنان 

بی باور هستند.
او اجماع داخلی، بین المللی و منطقه ای را 
برای ختم جنگ در افغانستان یک نقطه ی 
قوت و مثبت عنوان کرده، اما گفته است 
که این اجماع باید به یک میکانیزم واضح 
و مشخص تبدیل شود تا در ساحه ی عمل 

قابلیت تطبیق آن فراهم شود.
پونتیکورو،  استیفانو  حال،  همین  در 
سفیر غیرنظامی ناتو در این دیدار کاهش 

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
گروه  که  می گوید  ریاست جمهوری 
تعهداتش  از  به هیچ یک  تاکنون  طالبان 
در راستای کاهش خشونت ها و پیشرفت 
روند  و  نکرده  عمل  صلح  گفت وگوهای 

صلح را عمال به بُن بست کشانده اند.
آقای دانش این اظهارات را دیروز )شنبه، 
10 عقرب( در دیدار با استیفانو پونتیکورو، 
سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان مطرح 
مورد  در  دیدار  این  در  است.  کرده 
کاهش  ضرورت  صلح،  گفت وگوهای 
از  جهانی  جامعه  حمایت  خشونت ها، 
مطالبات مردم افغانستان و حفظ ارزش ها 
و دست آوردهای دو دهه ی اخیر صحبت 
شده است. به گفته ی دانش، گروه طالبان 
توافق نامه  در  تعهداتش  و  ادعا  علی رغم 
گروه های  با  ارتباط  کنون  تا  امریکا،  با 

رسور دانش: 
طالبان گفت وگوهای صلح را به ُبن بست کشانده اند

برخورد  قانون  مطابق  نیز  واردکنندگان 
خواهد شد.

این درحالی است که امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری پس از عهده دار شدن 
مالیه  وزارت  از  کابل،  امنیت  مدیریت 
خواسته بود که روند ثبت مالیه و محصول 

از موترهای بی اسناد را ساده سازی کند. 
بدون  موترهای  که  بود  گفته  همچنان  او 
اسناد که ثبت نشود، مصادره می شود و در 

خدمت گزمه های پولیس قرار می گیرد.

این  در  که  است  افزوده  ارغندیوال  آقای 
 1۹۹0 سال  از  که  موترهایی  تمام  روند 
وارد  غیرقانونی  به صورت  بدینسو  میالدی 

کشور شده باشد، ثبت می شود. 
براساس معلومات وزارت مالیه، روند ثبت 
ترافیکی  و  گمرکی  اسناد  بدون  موترهای 
تا تاریخ 2۷ قوس سال جاری ادامه دارد. 
پس  که  است  کرده  تأکید  وزارت  این 
اسناد  بدون  که  موتری  هر  قوس   2۷ از 
با  و  ضبط  شود،  افغانستان  وارد  گمرکی 

و ترافیکی افزایش عواید ملی، تأمین امنیت 
مختل شدن  از  جلوگیری  و  عامه  نظم  و 

جریان ترافیک گفته شده است.
وزارت  سرپرست  ارغندیوال،  عبدالهادی 
ثبت  که  است  گفته  مراسم  این  در  مالیه 
ترافیکی  و  گمرکی  اسناد  بدون  موترهای 
کرد،  تقویت خواهد  را  ملی کشور  امنیت 
زیرا به گفته ی او، بیشتر کارهای غیرقانونی 
انجام  اسناد  بدون  موترهای  از  استفاده  با 

می شود.

اعالم  کشور  مالیه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
اسناد  بدون  موترهای  ثبت  روند  که  کرد 
گمرکی و ترافیکی یا یک کلید دیروز شنبه 
)10 عقرب( رسما طی مراسمی در اکادمی 

ملی گمرکات آغاز شده است.
که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
رییس جمهور  حکم  به  مطابق  روند  این 
شورای  جلسه ی   1۵ شماره  مصوبه ی  و 

امنیت آغاز شده است.
هدف از ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی 

روند ثبت موترهای بدون اسناد آغاز شد

می شود.
هفتم  در  ریاست جمهوری  اول  معاون 
دفع  برای  وسیله ای  که  بود  گفته  عقرب 
از  که  طالبان  تک تیراندازان  حمالت 
پس  می کنند،  استفاده  »بزبزک«  سالح 
امنیتی  پاسگاه های  تمام  به  آزمایش  از 
در کابل و سپس در سراسر کشور معرفی 

می شود.

به  صبحگاهی  جلسات  که  است  گفته 
مرحله ی دوم یعنی تمرکز باالی ساختارها 

رسیده است.
ساختارها  باالی  تمرکز  او،  گفته ی  به 
روزمره«،  »ارزیابی  محور  چهار  شامل 
کابل«،  وضعیت  استخباراتی  »تحلیل 
خدمات  و  ملکی  حکومت داری  »ارزیابی 
مردم«  نظریات  به  »رسیدگی  و  شهری« 

دفاعی کشور معرفی می شود.
به گفته ی او، دفتر شورای امنیت ملی از 
استفاده  چگونگی  کنفرانس  ویدیو  طریق 
از این وسیله را به تمام نیروهای امنیتی 

در والیات تشریح و توضیح می دهد.
عهده دار  از  پس  که  صالح  امراهلل 
کابل  امنیت  مدیریت  مسئولیت  شدن 
را همگانی کرده،  سیزدهمین تصمیم اش 

اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
وسیله ی  که  می گوید  ریاست جمهوری 
که  طالبان  تک تیراندازان  حمالت  دفع 
می کردند،  استفاده  »بزبزک«  سالح  از 

موفقانه آزمایش شده است.
فیس بوکی  یادداشت  یک  در  صالح  آقای 
نوشته است که این وسیله دیروز )شنبه، 
و  امنیتی  نیروهای  تمام  به  عقرب(   10

امرهللا صالح: 
وسیله ی دفع سالح »بزبزک« طالبان موفقانه آزمایش شده است

بر اساس برنامه ها�یی که ما با فعاالن حقوق 
زن در بامیان داشته ا�م، حفظ دست آورد ها�یی 
مانند آزادی های اساسی، حقوق اساسی و 
مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در اولویت خواست های 
زنان قرار دارد. از مطالبات د�گر زنان، مشارکت 
موثر و قابل توجه آنان در تصمیم گیری های 
مرتبط با روند صلح، برقرار ماندن نهاد های 
دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی و 
در نظر گرفته شدن برنامه های حما�تی 
برای گسترش دسترسی زنان به حقوق و 
آزادی های اساسی شان است.
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و همچنیـن  کارشناسـان  از  بسـیاری  بـاور 
دولـت  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  منابـع 
در  القاعـده  بـا  هنـوز  طالبـان  افغانسـتان، 
ارتبـاط هسـتند و با آن ها همـکاری نزدیکی 
ملـل  سـازمان  راسـتا  همیـن  در  دارنـد. 
هشـدار می دهـد کـه القاعـده همچنان یک 
تهدیـد جهانـی ا سـت و همچنان بـا طالباِن 

دارد.  نزدیکـی  پیوندهـای  افغانسـتان، 
بـا وجـود آن کـه سـه روز بشـتر تـا پایـان 
انتخابـات ایـن کشـور باقـی نمانـده اسـت 
پیامد هـای خـروج  از  افغان هـا  از  بسـیاری 
امریـکا از افغانسـتان خـود می پرسـند. آنهـا 
بـا توجـه به شـروع مذاکـرات بیـن االفغانی 
بـه دنبـال ترسـیم وضعیتـی پـس از خروج 
آنتونیـو  می باشـند.  افغانسـتان  از  امریـکا 
جئوسـتوزی اسـتاد دانشـگاه کینگـز کالـج 
پرفـروش  کتـاب  چنـد  نویسـنده  و  لنـدن 
دربـاره ی افغانسـتان و طالبـان بـر ایـن باور 
اسـت کـه تاکتیـک طالبـان انحـالل دولـت 
تاکیـد  آقـای جئوسـتوزی  اسـت.  مرکـزی 
از  امریـکا  حمایـت  ادامـه ی  کـه  می کنـد 

دولـت افغانسـتان حیاتـی اسـت. 
بخشـیدن  شـدت  مـورد  در  سـناریو  یـک 
امضـای  از  بعـد  طالبـان  توسـط  جنـگ 
امریـکا  بـا  گـروه  ایـن  صلـح  توافق نامـه ی 
ایـن اسـت کـه آن هـا می خواهنـد بعـد از 
خـروج امریـکا از افغانسـتان از خالی قدرت 
به دسـت آمـده به نفع خـود اسـتفاده کنند. 
بـه  آنـان  حمـالت  و  خشـونت ها  افزایـش 
شـهرهایی چـون هلنمـد در راسـتای ایـن 

سـناریو در حـال انجـام اسـت. 
واقعیـت این اسـت کـه چالـش افراط گرایی 
در افغانسـتان هنـوز بـه قـوت خـود باقـی 
بـه  نمی توانـد  افغانسـتان  دولـت  و  اسـت 
تنهایـی از عهـده ی مبـارزه و مدیریـت آن 
برایـد. خـالء نیروهایـی نظامـی امریکایی و 
ضعـف دولت افغانسـتان در راسـتای مبارزه 
می توانـد  ترورسـیم،  و  افراط گرایـی  بـا 
امنیـت و ثبـات افغانسـتان و صلـح جهانـی 
را بـه مخاطـره بیانـدازد. توافق نامـه ی صلح 
طالبـان و امریـکا بـه این گـروه در عرصه ی 
بین المللـی، هویت تـازه ای بخشـید. هویتی 
کنـار  مین هـای  بـا  افغانسـتان  مـردم  کـه 
جـاده ای و همچنیـن جنـگ در هلمند، غور 
افغانسـتان بهـای آن را  و سـایر شـهرهای 

می کننـد.  پرداخـت 
اچ ار مک مسـتر، ژنـرال بازنشسـته ی ارتش 
امریـکا کـه تجربه ی ماموریت در افغانسـتان 
را نیـز داشـته و بـه عنـوان مشـاور امنیـت 
ملـی ترمـپ کار کـرده، در کتابـش نوشـته 
طالبـان  کـه  کـرده  فرامـوش  ترمـپ  کـه 
دشـمن اسـت. او می گویـد: »آنهـا )طالبان( 
وحشـتناک ترین مـردم روی زمین هسـتند، 
آنهـا دشـمن تمام مـردم متمدن هسـتند.« 
دولـت امریـکا جنـگ افغانسـتان را بـدون 
شـاید  می خوانـد.  بی پایـان  و  نتیجـه 
تـا  باشـد  ترمـپ عالقه منـد  رییس جمهـور 
دالـری  بـه ۵0 میلیـارد  نزدیـک  هزینـه ی 
بخش هـای  سـایر  در  را  افغانسـتان  جنـگ 
اقتصـادی کشـورش مصـرف کنـد، امـا یک 
نکتـه کـه بـه بـاور بسـیاری از تحلیل گـران 
و ژنرال هـای امریکایـی واضـح اسـت، ایـن 
اسـت کـه توافق نامـه ی صلـح میـان دولـت 
در  خشـونت ها  پایـان  طالبـان  و  امریـکا 
افغانسـتان و پایـان مبـارزه بـا تروریسـم و 

القاعـده در ایـن کشـور نیسـت.
بـا  مبـارزه  ادعـای  بـا  کـه  کشـوری  از 
آمـد،  افغانسـتان  بـه  القاعـده  و  تروریسـم 
انتظـار مـی رود عمـق نگاهـش بـه مسـئله 
فراتـر از انتخابات سـه روز آینده باشـد. چرا 
افراطی گرایـی  و  تروریسـم  ریشـه های  کـه 
هنـوز در افغانسـتان بـه قـوت خـود باقـی 
اسـت و هـر لحظـه می تواند از هر کشـوری 

و هـر جامعـه ای قربانـی بگیـرد. 

امیدوارتر می کند. ما امیدواریم که نیروهای تحصیل کرده 
و  گفت وگوها  نتایج  به  نسبت  زنان  میان  در  فعال  و 
بیشتری  حساسیت  با  صلح  با  مرتبط  تصمیم گیری های 
برخورد کنند و نگذارند که دوباره فضایی بر زندگی شان 
حاکم شود که آنان را از حقوق و آزادی های اساسی شان 

محروم کند.

شبکه: بر مبنای برنامه هایی که با فعاالن حقوق زن 
داشته اید، مهم ترین خواست زنان از گفت وگوهای 

صلح چیست؟
دادگر: بر اساس برنامه هایی که ما با فعاالن حقوق زن در 
بامیان داشته ایم، حفظ دست آورد هایی مانند آزادی های 
فعالیت های  زنان در  و مشارکت  اساسی  اساسی، حقوق 
خواست های  اولویت  در  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
موثر  مشارکت  زنان،  دیگر  مطالبات  از  دارد.  قرار  زنان 
روند  با  مرتبط  تصمیم گیری های  در  آنان  توجه  قابل  و 
بر  مبتنی  و  دموکراتیک  نهاد های  ماندن  برقرار  صلح، 
برنامه های حمایتی  اساسی و در نظر گرفته شدن  قانون 
آزادی های  و  حقوق  به  زنان  دسترسی  گسترش  برای 

اساسی شان است.

شبکه: به نظر شما در صورت مشارکت طالبان در 
قدرت فعاالن حقوق بشر و جامعه ی مدنی قادر به 

ادامه ی فعالیت خواهند بود؟
دادگر: نگرانی هایی در این مورد وجود دارد، اما امیدواریم 
که این نگرانی ها با نقش آفرینی فعال شهروندان، به ویژه 
برابر  در  ما  اگر  برود.  بین  از  زنان  و  بشر  حقوق  فعاالن 
طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی  هیئت  میان  که  چیزی 
بدی  وضعیت  با  قطعا  باشیم  بی تفاوت  می افتد  اتفاق 
فعال  صورت  به  بخواهیم  اگر  اما  شد،  خواهیم  مواجه 
به این مسائل نظارت داشته باشیم و خواسته های خود 
اسناد  با  مطابق  و  افغانستان  اساسی  قانون  مبنای  بر  را 
حمایت  مطمئنا  کنیم،  دنبال  بشر  حقوق  بین المللی 
جامعه ی جهانی را هم با خود داریم. فکر می کنم چیزی 
است  این  است،  الزم  موجود  نگرانی های  رفع  برای  که 
بشری  حقوق  و  مدنی  جامعه ی  نهاد های  مجموع  که 
نتایج  با  ارتباط  در  فعالی  و  قوی  موضع  افغانستان  در 
با صلح  گفت وگوهای صلح و همین طور تصامیم مربوط 
واحد  و  موضع گیری ها یک دست  این  اگر  باشند،  داشته 
باشد به جلب بیشتر افکار مردم و جامعه ی جهانی منجر 
می شود، اما باید تاکید کنم که ما نگرانیم؛ من سال ها به 
به عنوان کارمند کمیسیون  عنوان مدافع حقوق بشر و 
مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده ام و بیشتر از هر 
و  صلح  توافق نامه ی  امضای  با  که  نگرانم  دیگری  کس 
مسلط شدن طالبان در افغانستان این ارزش ها از دست 
برود یا مورد بی توجهی قرار بگیرد. اگر توافق نامه ی صلح 
برسد،  امضا  به  بشری  حقوق  ارزش های  با  مخالفت  در 
افغانستان،  مردم  برای  و  نمی شود  پایدار  به صلح  منجر 
نهادهای جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشر پذیرفتنی 

نیست. 

شبکه: تضمین تعهدات طالبان پس از توافق صلح 
بر عهده ی چه اشخاص یا گروه هایی است؟

دادگـر: نهاد هـای بین المللـی مرتبـط بـا حقـوق بشـر 
سـازمان های  جملـه  از  مدنـی  جامعـه ی  نهادهـای  و 
تاثیرگـذاری اسـتند کـه بایـد به صـورت جدی بـر روند 
مذاکـرات صلح نظارت کنند. کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان نیـز بر مبنـای یـک میکانیزم روشـن و 
پاسـخ گو بـر رونـد گفت وگوهـای صلـح نظـارت می کند. 
البتـه بایـد تاکیـد کنم کـه اگـر توافق نامه ی صلـح میان 
دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان بـر خـالف تعهـدات 
بین المللـی دولت افغانسـتان در مورد حقوق بشـر باشـد 
و مفـاد و محتـوای اسـنادی کـه دولت افغانسـتان به آن 
پیوسـته اسـت را نقض کنـد، قطعا نمی تواند مشـروعیت 

و موثریـت الزم را داشـته باشـد.
به باور آقای دادگر، دولت افغانستان و طالبان هردو باید 
آتش بس  برقراری  و  جاری  خشونت  به  پایان دادن  برای 
وی  دهند.  نشان  انعطاف  خود  از  کشور  در  سراسری 
تعهدات  چارچوب  در  باید  افغانستان  دولت  می گوید، 
مبنای  بر  و  بشر  حقوق  زمینه ی  در  خود  بین المللی 
مسئله ی  مورد  در  اساسی،  قانون  در  مندرج  ارزش های 

صلح در افغانستان تصمیم بگیرد.

بشری در این والیت نیست؟
دادگر: درست است که مشکالت و چالش ها برای زنان 
دختر  صدها  میان  از  این که  اما  دارد،  وجود  هم  هنوز 
ورزش کار یکی از آنان در بامیان مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته است را نمی توان به وضعیت حقوقی تمام زنان این 
از یک طرف قضیه ی زنی که توسط  والیت تعمیم داد. 
نمی تواند  است،  رسیده  قتل  به  خود  شوهر  خانواده ی 
وضعیت  با  رابطه  در  ما  داوری  برای  درستی  مالک 
فضای  اگرچه  باشد.  بامیان  زنان  تمام  حقوق بشری 
فرهنگی و اجتماعی حاکم در بامیان تغییر کرده است، اما 
ما هنوز با ساختاری مواجه استیم که به پدیده هایی مانند 
خشونت علیه زنان دامن می زند و منجر به نقض حقوق 
علیه  خشونت  اخیر  قضایای  ولی  می شود،  زنان  اساسی 
زنان در بامیان به هیچ وجه نمی تواند نشانه ی بدترشدن 
وضعیت حقوقی زنان باشد. ما قطعا نگرانی ای در رابطه 
با بدترشدن وضعیت در بامیان نداریم، اما تصامیمی که 
تمام  به  مربوط  گرفته می شود،  روند صلح  با  ارتباط  در 

افغانستان است و تمام والیت ها را متاثر می کند.

شبکه: تا چه اندازه می توان امیدوار بود که حقوق 
جمله  از  دالیلی  به  صلح  گفت وگوهای  در  زنان 

امتیازدهی به طرف مقابل، نادیده گرفته نشود؟
نگرانی های  زنان  اساسی  آزادی های  ما در مورد  دادگر: 
و  امیدوارتر  اندکی  را  ما  که  چیزی  اما  دارم،  جدی 
خوش بین تر می کند، نظارت نهادهای مستقل ملی مانند 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، مدافعان 
عمال  که  است  بین المللی  سازوکارهای  و  زن  حقوق 
امیدواریم  فعال اند.  و  دخیل  افغانستان  صلح  بحث  در 
و  دقیق  نظارت  برای  میکانیزم ها  و  سازوکارها  این  از 
و  گیرد  صورت  استفاده  کشور  صلح  روند  بر  همه جانبه 
اطمینان حاصل شود که ارزش های حقوق بشری، به ویژه 
نادیده گرفته نمی شود. موضوع  زنان  اساسی  آزادی های 
دیگری که باعث کاهش نگرانی ما در این مورد می شود، 
که  می دانیم  است؛  صلح  روند  به  نسبت  زنان  برخورد 
زنان افغانستان پس از سال 2001 تا کنون با حساسیت 
جدی تری نسبت به حقوق اساسی شان برخورد کرده اند 
به  منجر  که  برنامه ای  و  تصمیم  هرگونه  که  مطمئنم  و 
مورد  شود،  زنان  اساسی  آزادی های  گرفته شدن  نادیده 
اعتراض آنان قرار می گیرد؛ بنابراین آگاهی و بیداری زنان 
یکی دیگر از عواملی است که ما را نسبت به آینده ی صلح 

اما به تالش هیئت مذاکره کننده ی دولت برای حمایت از 
آن ها خوشبین استیم. از آن جایی که این هیئت متشکل 
حقوق  ارزش های  به  متعهد  و  خوش نام  چهره های  از 
بشری است، اعتماد داریم که می تواند از دست آوردهای 
سال های اخیر در کل و دست آوردهای حقوق بشری به 

صورت خاص دفاع کند.

به رویدادهای اخیر خشونت علیه  با توجه  شبکه: 
زنان در والیت بامیان، وضعیت حقوق بشری زنان 

در این والیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
استثنایی  بسیار  وقایع  جمله  از  رویدادها  این  دادگر: 
دو  در  حداقل  ما  می رود.  شمار  به  بامیان  والیت  در 
دهه ی گذشته شاهد چنین مواردی در بامیان نبوده ایم. 
از فضای  افغانستان است و  از  بامیان هم بخشی  مسلما 
است.  متاثر  کشور  کل  بر  حاکم  اجتماعی  و  فرهنگی 
فضا در بخش هایی از این والیت، چون مناطقی از دیگر 
برای  و  است  محافظه کارانه  و  سنتی  کشور،  والیت های 
زنان مشکالتی را ایجاد می کند، اما شدت آن اندکی کمتر 
حاکم  سراسری  امنیت  بامیان  در  خوش بختانه  است. 
این والیت در جریان سال های  نتیجه مردم  در  و  است 
حقوق  زمینه ی  در  ارزشمندی  دست آوردهای  گذشته 
مشارکت  و  داشته اند، حضور  زنان  اساسی  آزادی های  و 
در  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  فعالیت های  در  زنان 
مقایسه با هر والیت دیگری بیش تر و چشم گیرتر است. 
قضایای حاد و جدی نقض حقوق زنان در بامیان نسبت 
به والیت های دیگر کمتر است؛ زیرا وضعیت بهتر امنیتی 
حقوق بشری  نهادهای  برای  را  خوبی  فضای  و  فرصت 
دفتر  مثال  است،  کرده  فراهم  مرتبط  نهاد های  دیگر  و 
برای  است  توانسته  بشر  حقوق  کمیسیون  ساحوی 
تامین حقوق و آزادی های اساسی زنان به تمام ساحات 
برنامه های  و  باشد  داشته  دسترسی  خود  پوشش  تحت 
و  نظارت  و  حقوق بشری  آموزش  حوزه های  در  خود 
دادخواهی برای حقوق بشر را تطبیق کند. باید یادآوری 
باشد  تلفات ملکی گزارش شده  از  اگر مواردی  کنم که 
حقوق  نقض  موارد  و  بوده  عمومی  شاه راه های  در  همه 
بشردوستانه ی بین المللی هم بیشتر در نوار مرزی اتفاق 
افتاده است. بامیان در جریان سال های اخیر شاهد هیچ 
موردی از نقض اصول بشردوستانه ی بین المللی نبوده و 
در بخش آزادی های مدنی و سیاسی زنان دست آورد های 

خوب و ارزشمندی داشته است. 

شبکه: به نظر شما با توجه به این که پیش از این، 
چنین رویدادهایی از بامیان کم تر گزارش می شد، 
حقوق  وضعیت  شدن  بدتر  نشانه ی  اخیر  وقایع 

از  آن  دوم  فصل  به ویژه  کشور،  اساسی  قانون  حفظ 
فعاالن  به ویژه  شهروندان،  همواره  که  است  موضوعاتی 
عنوان  به  مدنی  جامعه ی  و  زن  حقوق  بشر،  حقوق 

خواست شان از مذاکرات صلح به آن تاکید کرده اند.
کمیسیون  ساحوی  دفتر  مسئول  دادگر،  محمدجواد 
مستقل حقوق بشر در بامیان، در گفت وگویی با شبکه ی 
جامعه ی مدنی و حقوق بشر )شبکه( می گوید، ارزش های 
بین المللی  هنجارهای  و  اساسی  قانون  در  تضمین شده 
طالبان  با  صلح  توافق نامه ی  امضای  نتیجه ی  در  نباید 
نادیده گرفته شود؛ زیرا در این صورت به صلح پایدار دست 
نخواهیم یافت. »امیدواریم حقوق و آزادی های شهروندان 
قرار  طالبان  گروه  با  گفت وگو  وجه المصالحه ی  کشور 
و  ملی  دست آورد  یک  عنوان  به  اساسی  قانون  و  نگیرد 
بسیار بزرگ حفظ شود؛ زیرا به باور من صلحی که نتواند 
زمینه ی تحقق این ارزش ها را فراهم کند، پایدار نیست، 
متضمن  می تواند  بشر  حقوق  رعایت  دیگر  عبارتی  به 

ماندگاری و پایداری صلح در کشور باشد.«

مذاکرات  در  کنون  تا  آن چه  از  ارزیابی تان  شبکه: 
گذشته است، چیست؟

دادگر: استمرار منازعات مسلحانه حداقل در چهار دهه ی 
گذشته از مردم افغانستان به صورت گسترده قربانی گرفته 
است. امیدواریم گفت وگو با طالبان به تامین صلح پایدار 
و همیشگی در کشور منجر شود. اگرچه نگرانی هایی در 
رابطه با نتایج مذاکرات وجود دارد، اما انتظار داریم که 
اخیر  سال های  برای دست آوردهای  مذاکره  هردو طرف 
پابند  بشری  حقوق  ارزش های  به  و  شوند  قائل  ارزش 
قابل  زیاد  گذشته،  مذاکرات  در  کنون  تا  آن چه  باشند. 
به نظر من مباحث و موارد اختالفی  نبوده است،  توجه 
که در مورد مبنای طرزالعمل مذاکرات به میان آمده، از 
در کل  اما  است،  نگرانی شهروندان کشور  عوامل  جمله 
ضمن استقبال و حمایت از روند گفت وگوهای صلح، توقع 
داریم که این مذاکرات منجر به پایان منازعات مسلحانه و 

نقض حقوق بشر در کشور شود.

و  امیدها  چه  صلح  گفت وگوهای  آغاز  شبکه: 
فرصت هایی را به وجود آورده است؟

به  منجر  گفت وگوها  این  که  امیدواریم  ما  دادگر: 
منازعه ی  البته  در کشور شود،  پایدار  و  صلح همیشگی 
منطقی  این  شاید  و  است  ریشه دار  و  دیرپا  افغانستان 
نباشد که انتظار داشته باشیم که مذاکرات صلح به این 
زودی نتیجه بدهد؛ چون اگر قرار باشد که صلح واقعی و 
پایدار در کشور تامین شود، باید به تمام ابعاد و پیامدهای 
زمانی که  تا  منازعات مسلحانه رسیدگی شود.  از  ناشی 
رسیدگی  افغانستان  در  بشر  حقوق  گسترده ی  نقض  به 
صورت نگیرد و تصمیم درست و مطابق با سازوکارهای 
بین المللی در مورد پیامدهای جنگ و خشونت در کشور 
گرفته نشود، توافق صلح نمی تواند مشکلی را حل کند. 
به نظر من خوب است که فرصت بیشتری برای مذاکرات 
صلح  به  مربوط  برنامه های  با  ارتباط  در  بیشتر  بحث  و 
خشونت  و  منازعه  پیامدهای  به  رسیدگی  نحوه ی  و 
طرف های  از  فرصت  این  اگر  باشیم.  داشته  کشور  در 
مذاکره کننده گرفته شود، هرنوع تصمیم گیری عجوالنه 
احتمال بازگشت جنگ و خشونت به افغانستان را افزایش 
می دهد، البته ما امیدوار و خوش بین استیم که مذاکرات 
منجر به کاهش نقض حقوق بشر، پایان یافتن منازعه و در 

نهایت تامین صلح سراسری در کشور شود.

شبکه: با توجه به نگرانی هایی که در رابطه با نادیده 
تیم  ظرفیت  کردید،  مطرح  ارزش ها  گرفته شدن 
دست آوردها،  از  دفاع  برای  دولت  مذاکره کننده ی 
ارزیابی  چگونه  را  یادشده  ارزش های  به ویژه 

می کنید؟
با سرنوشت ارزش های  دادگر: ما نگرانی هایی در رابطه 
مندرج در قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک داریم، 

»رعایت حقوق برش متمضن صلح اپیدار است«



آقای رحمانی معتقد است که »آنچه دارد اتفاق می افتد یک رقابت 
افغانستان  در  سیاسی  نفوذ  اینکه  به  رابطه  در  جدی  منطقه ای 
افغانستان  در  امریکایی ها  آمدن  از  قبل  که  است  باشند،  داشته 
شدت نهایی آن را دیده بودیم. هندی ها به شدت کوشش می کنند 
تا از نفوذ پاکستان در افغانستان بکاهند. هندی ها می خواهند عین 
همان اتحاد را که در زمان مقاومت بود، را دوباره احیا کنند. در 

واقع ما آهسته آهسته به طرف یک جنگ داخلی می رویم.«
نیز  مذاکرات  شکست  سناریوی  صورت  در  شهرانی  آقای  نظر 
نیست:  احتمال  از  دور  نیابتی  جنگ  دارد  باور  او  است.  همین 
نیابتی  را بیشتر به طور  »پاکستانی ها و هندی ها جنگ های شان 
در خاک افغانستان پیش می برند. در گذشته هند طرفدار حکومت 
کابل بود و پاکستانی ها از جهادی ها حمایت می کردند. اما پس از 
جنگ های داخلی، پاکستانی ها قدرت را در کابل به دست آوردند، 
اما نه آن طوری که می خواستند. بنابراین جای جای تعجب نیست 

که باز هم جنگ نیابتی مطرح باشد.« 
شکست  بین االفغانی  مذاکرات  نباید  می گوید،  رحمانی  ادریس 
بخورد: »تنها امیدواری این است که پروسه ی قطر سقوط نکند. 
اگر پروسه ی قطر سقوط کند و به بن بست کامل برود، آن وقت 

میکانیزم دیگری برای جلوگیری از جنگ داخلی نداریم.«
سیاسی،  مسائل  کارشناس  و  نویسنده  محسنی،  شجاع حسین 
افراد  از  همواره ضعیف تر  افغانستان سیستم  در  که  است  معتقد 
بوده است و سفر چهره های سیاسی در راستای قدرت مند ساختن 
پاکستانی ها  »آنچه  می گیرد:  صورت  غیررسمی  ساختارهای 
می خواهند این است که یک ساختار غیررسمی مذاکرات را ایجاد 
کنند که در ذیل این ساختار حکمتیار و دیگر احزاب، گروه های 
غیررسمی  ساختار  این  بنابراین  است.  قومی  رهبران  و  جهادی 
بکشاند.  چالش  به  صلح  مذاکرات  میدان  در  افغانستان  حکومت 
هدف پاکستان این است که با ایجاد چنین ساختارهای غیررسمی 
البته  ببرد.  زیرسوال  را  نظام سیاسی رسمی در کابل  مشروعیت 
این مسئله به معنای تأیید نظام موجود با این کارگزارانش نیست. 

ساختارهای غیررسمی معمول بحران آفرین می باشد.«  

آیا هند در بازی صلح افغانستان بازنده است؟
عطامحمد نور، یکی دیگر از چهره های جهادی_سیاسی که اکنون  
ریاست اجرائی حزب جمعیت اسالمی را بر عهده دارد، با دعوت 
است.  کرده  سفر  کشور  این  به  تازگی  به  هند  خارجه ی  وزارت 
بحث اصلی در سفر آقای نور به هند نیز مساله ی جنگ و صلح 
افغانستان بوده است. قبل از آقای نور مارشال عبدالرشید دوستم، 
دعوت  با  جهادی  فرماندهان  از  یکی  و  ملی  جنبش  رهبر حزب 

وزارت خارجه هند به این کشور سفر کرده بود. 
آقای شهرانی باور دارد ترافیک نیروهای سیاسی در راه دهلی و 
اسالم آباد ناامیدی از پیشرفت در مذاکرات صلح است: »جهادی ها 
به خاطری که به سوی هند و پاکستان رفته اند که از پروسه ی صلح 
قطر ناامید شده و نگران هستند که این گفت وگوها به جایی نرسد. 
در عین حال هندی ها از این بابت نگران هستند که مذاکرات قطر 
موفق شود، چرا که در آن صورت پاکستانی ها بیشترین اعتبار را 
از این مذاکرات گرفته است، بگویند که ما این مذاکرات را ممکن 
ساختیم. در آن صورت هم از امریکایی ها باج می گیرند و به اعتبار 

بین المللی شان نیز می افزایند.«
بازنده  صلح  کنونی  روند  در  هند  محسنی  شجاع حسین  نظر  از 
است طراحی شود  قرار  که  فعلی  ژئوپلیتیک  این  در  است:»هند 
صلح  پروسه  در  هند  اینجا  تا  یعنی  است.  ناسازگار  هند  برای 

افغانستان بازنده بوده است.«
آینده ی  ژئوپلیتیک  با  که  کشوری  تنها  می گوید،  محسنی  آقای 
ناسازگار  شود،  تعریف  افغانستان  در  طالبان  محوریت  بر  که 
است، کشور هند است: »با توجه به معمار اصلی مذاکرات صلح 
افغانستان که امریکایی ها است، هندی ها کار زیادی از پیش برده 

نمی توانند.« 

عباس عارفی

فرش رسخ همسایه ها؛
ترافیک سفرهای سیاسی در مسیر اسالم آباد و دهلی چگونه شهال سیف پیروز قاطع انتخابات وکالی گذر شد؟

در دوهفته ی گذشته شماری از چهره های سیاسی افغانستان به 
گرم،  استقبال  کرده اند.  سفر  پاکستان  و  هند  به  رسمی   دعوت 
سخن از جنگ و صلح افغانستان نقطه ی مشترک این سفرها است 
. حدود دو هفته پیش گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی به 
پاکستان سفر کرد. از او استقبال گرمی شد، او هم در این سفر 
گفت،  »پاکستان خانه دوم« اش است. آقای حکمتیار در بازگشت 
از سفر پاکستان گفت: »طالبان نظام کنونی را نمی خواهد و ایجاد 

دولت موقت تنها راه برقراری صلح در افغانستان است.« 
رسمی  دعوت  به  افغانستان  پارلمان  رییس  حکمتیار  از  پس 
عطامحمد  دیگر،  طرف  از  و  کرد  سفر  کشور  این  به  پاکستان 
ترافیک  گرفتند.  پیش  هند  در  سفر  راه  دوستم  جنرال  و  نور 
همزمان  کابل-دهلی  و  اسالم آباد  کابل-  میان  سیاسی  سفرهای 
با گفت وگوهای صلح برای بسیاری پرسش و شک بر انگیز است. 
از نظر بسیاری آب هند و پاکستان در موضوع صلح افغانستان به 

یک جوی نمی رود. 
فرش سرخ همسایه ها

با  همزمان  چرا  که  است  این  پرسش  مردم  از  بسیاری  برای 
مذاکرات صلح فرش سرخ همسایه های زیر پای نیروهای سیاسی 

افغانستان پهن می شود؟

آمریکا  اندیانای  دانشگاه  در  مردم شناسی  استاد  شهرانی،  نظیف 
گفته ی  به  است.  موقت  حکومت  دنبال  به  حکمتیار  می گوید، 
است:  پاکستان  خواسته ی  واقع  در  حکومت  شهرانی  آقای 
»حکومت موقت را که حکمتیار مطرح می کند، در واقع خواسته ی 
پاکستانی ها است. حکمتیار قبل از سفرش به پاکستان نیز متوجه 
این موضوع بود و به همین خاطر نه خودش و نه اعضای حزبش را 
نگذاشت که شامل هیأت مذاکره کننده شوند. چون او فکر می کند 
که اگر حکومت موقت به میان بیاید، پاکستان و طالبان ممکن 
قدرتمندتر  جایگاه  و  بهتر  فرصت  موقت  در حکومت  او  به  است 

بدهند.«
سابقه ی  به  اشاره  با  سیاسی،  مسائل  تحلیل گر  رحمانی،  ادریس 
جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان، می گوید، کشورهای 
افغانستان  سیاسی  نیروهای  میان  از  یارکشی  دنبال  به  همسایه 
به همان  که  را می گیرند  این  آمادگی  منطقه  است: »کشورهای 
رقابت سنتی گذشته که در افغانستان قبل از آمدن امریکایی ها را 

پیش ببرند یا این که یک راه حل بهتر را پیدا کنند.«
باعث  از نظر آقای رحمانی کندی مذاکرات بین االفغانی در قطر 
احتمال دهند مذاکرات شکست خواهند  شده  است که کشورها 
خورد و به همین دلیل دنبال نفوذ بیشتری در افغانستان هستند: 
»محض این که پروسه ی قطر ُکند شد و امریکایی ها از خودشان 
زیاد حرکت نشان ندادند که دو طرف را در میز مذاکرات به راه 
افتادند  فکر  این  به  منطقه  میان کشورهای  این  در  برساند،  حل 
منطقه ای  حریف  باشد،  بی تفاوت  افغانستان  قبال  در  هرقدر  که 

فرصت های بیشتر را به دست می آورد.«
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کرده ام. خانم ها از این که ورزش می کنند بسیار 
خوشحالند.«

انتظار بیشتر
حدود ۴0 زن هر روز ساعت شش صبح در سالن 
دراالمان  افشار  بیست وسوم  گذر  فاتحه خوانی 
جمع می شوند و با رهنمایی خانم سیف ورزش 
می کنند. این برنامه از سه سال به این سو – به 
جز از روزهای که کابل در قرنطین بود – ادامه 
داشته است. شماری از این زنان می گویند که 
برنامه ی ورزش صبح گاهی به آنان کمک کرده 
که از شر بیماری های مثل کمردردی و حتی 

سکته ی مغزی خالص شوند. 
مرجان صحابی، ۴۶ ساله یکی از زنانی است که 
ورزشی  برنامه ی  که  نخست  روزهای  همان  از 

ما »وحی جلیل« است.
که  عاشقانه  معرفت  شناسی  در  منبع،  تفاوت 
ورود  راه  است؛  دینی  جهان  بینی  بر  مبتنی 
در  »عقل  چون:  می  کند.  مسدود  را  عقل  به 
و  عشق  بخفت/شرح  ِگل  در  خر  چو  شرحش 
دست  را  »شرع  یا:  گفت.«  عشق  هم  عاشقی 
کی  حرف  ظرف  در  سنجد/عشق  کی  عقل 
عرفان  بنیان  گذار  به  عنوان  سنایی  گنجد.« 
ذوقی، تصریح می  کند که عقل پیمانه  ای برای 
سنجش شرع نیست. عشق مظروفی است که 
در ظرف حرف نمی   گنجد. زیرا، تخته  ی شریعت 
شسته  پاک  فضول  عقل  الف  بای  از  رسول،  را 

نیز  دانته  که  آن  گونه  نمی  کند.  کفایت  بهشت 
می  گوید اطفال، زنان و مردانی را در دوزخ دیدم 
که حتا در دنیا کار نیک انجام داده بودند؛ اما 
آب تعمید )غسل تعمید در مسیحیت( ندیده 
)سرود  می  برند.  سر  به  دوزخ  در  بناء  بودند؛ 
که  بیت  این  به  می  رسیم  تا  دوزخ(  چهارم 
تا فرش  از عرش  را  بودن فرق  مولوی فاحش 
صعود و سقوط می  دهد: دلیل طبیبان مقابل ما، 
بول است. نجس مطلق. باطل  کننده  ی نماز که 
ستون دین است. تا تطهیر نکنی و وضو نگیری، 
نماز برپا نمی  توانی، به اندازه  ی سر سوزن اگر در 
بدنت باشد؛ نمازت باطل است. در مقابل، دلیل 

که جنگ های داخلی آغاز شد و نتوانست ادامه 
تحصیل دهد. آتش جنگ که شعله ور شد، شهال 
سیف همراه با خانواده به پاکستان مهاجر شد. 

او در دیار مهاجرت هم آرام ننشست و مرکزی را 
تحت عنوان »کانون فرهنگی سید جمال الدین« 
مهاجران  برای  را  آموزش  زمینه ی  و  تأسیس 
فعالیت های  آن جا  کرد:»در  فراهم  افغان 
فرهنگی کردیم و مکتب درست کردیم. در حد 
توان نگذاشتیم که فرزندان سرزمین ما در ملک 

غربت، از نعمت سواد بی  بهره بمانند.« 
طالبان  حاکمیت  سقوط  از  پس  سیف  خانم 
کشور  به  دوباره  جدید،  نظام  روی کارآمدن  و 
خانم  افغانستان،  به  برگشت  از  پس  برگشت. 
به دلیل  اما  بود  آموزگار  سال  دو  برای  سیف 
شد  مادرش  و  پدر  حال  عاید  که  بیماری 
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و  برتری  جویانه  نگاه  محصول  این  مگر 
فضیلت  طلبانه  ی این شاعران، با دو زبان متفاوت 
و در دو جغرافیای متفاوت نیست که این گونه 
هماهنگ سخن می  گوید و مکمل همدیگرند. 
از هم  این شاعران  محتوای سخن  که  چیزی 
بی  خبر را یکی می  کند و تواردوار سخن می  زند؛ 
جهان  بینی مشترک و معرفت   شناسی مشترک 
است. دینی  اندیشی، صفت مشترک این چهار 
دانته،  و  سنایی  عطار،  مولوی،  شهیرند:  شاعر 
همه به یک سطح، با خردورزی روش  مند، سر 

ناسازگاری دارند. 
با  بنیاد  از  شاعر،  چهار  این  معرفت  شناسی 
این  و  می  کند  فرق  عقالنی  معرفت  شناسی 
معرفت  شناسی  میتود  و  نوعیت  منبع،  تفاوت 
این طیف را متفاوت ساخته است. آن  گونه که 
با دو  نوع طبیب  از دو  ابیات فوق، مولوی  در 
این  او  می  گوید.  متفاوت سخن  کامال  موضوع 
تفاوت را مکمل یک کل نمی  داند؛ بلکه از یک 
»شاگرد  یکی  که  می  دهد  خبر  فاحش  فرق 
حق« است؛ در دیدن دل واسطه  ای نیاز ندارد؛ 
با فراست و عالی  منظر است؛ در کار شان »پرتو 
نور جالل« می  تابد؛ از کسی مزدی نمی  گیرد؛ 

چون پاداش شان از ساحه  ی قدسی می  رسد. 
از  را  دل  سالمت  که  طبیبانی  اند  مقابل،  در 
طریق نبض می  بیند و کار شان با خون و رگ 
است؛ نگاه شان به غذا است که تا بگوید:»چه 
می  خوری؛ تا بگویم کی هستی؟« جمله  ای که 
سخن اصلی روان   شناسی رشد در جهان امروز 
است. این  ها اگر خدمتی می  کند به جان حیوانی 
به  راه  یافتن  برای  شان  حسنات  لذا،  می  کند. 

زن  یک  نمی خواهند  که  می گفتند  »مخالفان 
و  ننگ  آنان  که  می گفتند  شود.  گذر  وکیل 
ناموس دارند و ننگ است که از منطقه ی شان 
یک زن وکیل گذر شود. اما من گفتم که شما 
باید افتخار کنید، یک زن آمده است دوشادوش 
برادران خود برای خدمت در جامعه کار کند. 
و  آباد  را  منطقه  که  می خواهد  آمده  زن  یک 
نهایت  نکند. در  شگوفا کند. چرا یک زن کار 
باال  را  شان  دست  نفر  چند  یک  جز  به  همه 

کردند و از من حمایت کردند.«

هشت ماه استدالل
بحث  که  سو  این  به  ماه  هشت  حدود  از 
با  بارها  او  بود،  مطرح  خانم سیف  وکیل شدن 
وکیل گذر قبلی و اکثر بزرگان محل روی این 
یک  وکیل شدن  منطقه  سطح  در  که  موضوع 
استدالل  و  صحبت  ندارد،  عیبی  هیچ  خانم 
میان  در  نهایت  در  سیف  خانم  است.  کرده 
باشندگان افشار دراالمان این باور را خلق کرد 
برای  از هر کسی دیگری  بهتر  او می تواند  که 

محله اش کار کند.  
قاری احمد ذبیح طاهری، عالم دین و از بزرگان 
است که یک  معقتد  دراالمان  افشار  منطقه ی 
زن می تواند دوشادوش مردان در اجتماع کار 
کنند: »یک زن می تواند فرض مثال به عنوان 
دوشادوش  اجتماع  در  قاضی  وزیر،  رییس، 
مردان کار کند. در نتیجه ی کارهای فرهنگی 
خانم سیف، تحوالت فرهنگی مثبت در منطقه 

افشار دراالمان به میان آمده است.« 
برای  خوبی  برنامه های  می گوید،  سیف  خانم 
دست  روی  دارالمان  افشار  بیست وسوم  گذر 
گذر  این  پاکی  و  صفایی  اما،  اولویتش  دارد. 
راه  عمومی  برنامه ی حشر  او می خواهد  است. 
بیاندازد و آن را ادامه دهد: »مهرم را که گرفتم 
بخیر در نظر دارم هفته ی آینده اش یک حشر 
بیاندازم.  راه  دراالمان  افشار  تمام  در  عمومی 
زیرا، بی نظافتی باعث انواع و اقسام بیماری در 

منطقه می شود.«

از کجا تا به اینجا؟ 
حزب  حاکمیت  سال  آخرین  در  سیف  خانم 
دموکراتیک خلق در دانشکده ی زراعت دانشگاه 
کابل راه یافت. او یک سمستر درس خوانده بود 

سنایی نیز، مخاطبان خود را از افتادن در دام 
سخنان  پای  در  نشستن  و  عقالنی«  »طوق 
»هوس   گویان یونانی« برحذر می  دارد: »شراب 
که  دین/  حریم  اندر  خورید  شرعی  حکمت 
محروم  اند از این عشرت هوس  گویان یونانی.../

برون کن طوق عقالنی به سوی ذوق ایمان شو/ 
چه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی.../ 
خر  چون  آخور  بر  گردی  چون  ُکه  پایه  درین 
عیسی/ به سوی عالم جان شو که چون عیسی 
ج2:   ،1۳8۹ دینانی،  )ابراهیمی  جانی.«  همه 
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ثنویت تقابل معرفت دینی را با معرفت عقلی، 
در این جا نیز به وضوح می  بینیم. با نگاه دیگر 
تبیین  با  مولوی،  و  عطار  سنایی،  ببینیم،  اگر 
معرفت  با  دینی  معرفت  آشتی  ناپذیر  تضاد 
عقلی، گویا جدایی دیانت و سیاست را مطرح 
می  کند. سیاست کار عقالنی است و دین  داری 
خود  از  »دل  پاسکال  سخن  به  دلداری.  کار 

دالیلی دارد که عقل از آن بی  خبر است.«
را  طبیب  جالینوس  و  بقرات  دانته،  وقتی  یا 
بی  درنگ  می  بیند.  دوزخ  داخل  جهان  آن  در 
می  بینیم، مولوی در این جهان آنان را با نگاه 
طبیبانیم  »ما  می  گیرد:  سخره    به  تفضیلی 
شاگردان حق/ بحر قلزم دید ما را فانفلق/ آن 
طبیبان طبیعت دیگرند/ که به دل از راه نبضی 
بنگرند/ ما به دل بی  واسطه خوش بنگریم/ کز 
فراست ما به عالی منظریم/ آن طبیبان غذا اند 
و ثمار/ جان حیوانی بدیشان استوار/ ما طبیبان 
نور جالل.../ آن  پرتو  ما  ملهم  و مقال/  فعالیم 
بود  ما  دلیل  وین  دلیل/  بولی  بود  را  طبیبان 
سوم:  دفتر   ،1۳۷8 )مولوی،  جلیل.«  وحی 

کنیم تا این ملت از این بیچارگی خالص شود 
و به جایی برسد.«

کار  افغانستان  معارف  وزارت  در  سیف  آقای 
همسرش  که  کاری  می گوید،  او  می کند. 
او خودش  راستای کاری است که  می کند در 
انجام می دهد: »چون رشته ی من تعلیم وتربیه 
است، خوشحالم که خانمم هم کارهای تربیتی 
ما  همکار  می کند.  آسان  را  ما  کار  او  می کند. 
کرده  مداخله  آن  در  ما  که  کاری  است. چون 
نمی توانیم، توسط او انجام می شود. باعث افتخار 

من است.«

»من یک زن مبارز هستم«
به  فرهنگی شهال سیف  اجتماعی-  تالش های 
یکی دو مورد خالصه نمی شود. کاری دیگری 
می دهد،  انجام  فرهنگی اش  کانون  به  او  که 
برگزاری محالف عروسی گروهی است. طوری 
که این کانون برای حدود 12 عروس و داماد 
به  می کند.  برگزار  عروسی  روز جشن  یک  در 
گفته ی خانم سیف تمام مصارف از سوی کانون 
پرداخت می شود: »از گل جیب داماد گرفته تا 
کیک عروسی و تمام مصارف عروسی از طرف 
کانون پرداخت می شود. خالصه تمام چیزهای 
را  است  نیاز  مشترک  زندگی  شروع  برای  که 

می دهیم.«
گفت وگوهای  مورد  در  را  سیف  خانم  دیدگاه 
در  پرسیدم.  طالبان  برگشت  احتمال  و  صلح 
فکر  خوشبینم.  صلح  مورد  »در  گفت:  پاسخ 
می کنم اگر طالبان هم بیاید دوران سابق تکرار 
نمی شود؛ دوران که خانم ها زیر چادری بودند 
و لت وکوب می شدند.« او خندید و ادامه داد اگر 
دوباره آن محدودیت های  بخواهند که  طالبان 
گذشته را وضع کند، در برابرش مبارزه می کند: 
که  روزی  از  من  هستم.  مبارز  زن  یک  »من 
تا وکیل  مبارزه کرده ام  آمده ام  این منطقه  در 
گذر شدم. همینجا که حاال ما ورزش می کنیم 
مورد  در  و  می شدند  جمع  مردان  جمعه  هر 
مردم  ما  که  من صحبت می کردند. می گفتند 
برای خدا  از  چهاردی زمین هستیم. می گفتند 
مردم چهاردی زمین یک  میان  در  دارد  امکان 
زن بیاید وکیل گذر شود. اما من مبارزه کردم و 
تمام این حرف ها را نادیده گرفتم. چون مبارزه ام 

حق بود، در نهایت وکیل گذر شدم.«

رساند؛ تا مانع خودکامگی او شود؛ در آخرین 
طبقه  ی دوزخ یک  جا با شیطان، یهودا و قابیل، 
وحشتناک  ترین شکنجه  ها را می  بینند. )همان، 

سرود سی و چهارم دوزخ: ۵۳۵(
عاقلی  هم،  سنایی  حدیقه  ی  در  سینا  بوعلی 
نابینایی  عشق،  برابر  در  عقل  خود  که  است 
نابیناست/ نیست. »عقل در کوی عشق  بیش 

عاقلی کار بوعلی سیناست.« )سنایی، 1۳8۷: 
نابینا  کسی  نظر  در  منبع،  خود  وقتی   )211
باشد؛ معلوم است که متمسکان به آن منبع، 

در چه حال و روزی خواهد بود.
لویی  های  روم،  امپراتوران  الهی،  کمدی  در 
فرانسه، پادشاهان انگلستان، مجارستان و دیگر 
کشورها که خون صدها هزار انسان را ریخته اند 
و همچنان نظربازان و فاحشه  های مشهور، چون 
تفکر،  این  متنعم  اند.  بهشت  در  مسیحی  اند؛ 
تبیین روشنی است از غیرستیزی. جهان را به 
غیر و خودی تبدیل کردن با معیار دین  باوری، 
از دانته  ی که منتقدان کمدی الهی او را نبوغ 
قرن یا حتا یکی از دو قطب ادبیات مغرب   زمین 
دانسته اند؛ این گونه ایدئولوک می  سازد. او در 
اش  دینی  باور  خاطر  به  را  انسان  ها  این جا، 

سنجش می  کند نه کردار انسانی آنان.
در چنین جهان  شناسیی، اندیشیدن مبتنی بر 
خرد، کوشش بیهوده است و دویدن برای یافتن 
گنج مقصود، دورشدن از هدف. »فلسفی خود 
سوی  راست  کاو  بدو  بکشت/گو  اندیشه  از  را 
می  دود/ افزون  چندان  که  بدو  پشت/گو  گنج 

)مولوی، 1۳۷8،  مراد دل جداتر می  شود.«  از 
دفتر ششم: 102۶( زیرا: »بیشتر اصحاب جنت 
)همان،  می  رهند.«  فیلسوفی  شّر  ز  ابله اند/تا 
فیلسوف،  شّر  از  رهیدن   )102۶ ششم:  دفتر 
بوده اند.  متصوفان  دغدغه  ی  محوری  ترین 
خردمحور،  جهد  جهان  بینی  ای،  چنین  در 
تالش بی  نتیجه و رفتن به ترکستان است. در 
فیلسوف  جهد  شاید  حالت،  ترحم  انگیزترین 
یار  دارد  »دوست  باشد:  سخن  این  مصداق 
از خفتگی.«  به  این آشفتگی/کوشش بی  هوده 
ساخته  ی  جهان،  اما   )8۳ اول:  دفتر  )همان، 

همین کوشش   های بی  هوده است.
ادامه دارد...

لطف علی سلطانی 
گزارشگر

در افغانستان به دلیل ساختار اجتماعی سنتی 
این  معمول  اجتماعی  تصمیم گیری های  در 
است که از سطح گذر گرفته تا محله و روستا 
مردان حرف اول و آخر را بزنند. فرقی نمی کند 
فاتحه  مراسم  باشد،  عروسی  جشن  برگزاری 
یا طرح بهسازی محله و کوچه. به تبع همین 
سنت دیرپا ملک قوم، کالن قریه و وکیل گذر 
اکثر مردان هستند. اما شهال سیف، زن ۴8 ساله 
این سنت دیر پا را شکسته است. او به تازگی 
به عنوان وکیل گذر بیست وسوم افشار دارالمان 
در ناحیه ششم کابل انتخاب شده است. دستکم 
قرار است در بهسازی کوچه و محله پس از این 

او حرف اول و آخر را بزند. 

پیروزی قاطع
گذشته  سال  نیمه های  در  غنی  رییس جمهور 
برگزار  گذر  وکالی  انتخابات  که  داد  فرمان 
ناحیه دست کم دو وکیل گذر  شود و در هر 
زن انتخاب شوند. از ناحیه ششم، شهال سیف 
دراالمان  افشار  بیست سوم  گذر  وکالت  برای 
نامزد شده بود. قرار بود انتخابات مدتی پس از 
صدور حکم رییس جمهور برگزار شود، اما شیوع 
تاخیر  به  مدت ها  را  روند  این  کرونا  ویروس 
انداخت. سرانجام این انتخابات حدود دو هتفه 

پیش برگزار شد.   
در بیست ویک میزان از میان حدود ۶00 مرد و 
زنی که در مسجد منطقه حضور داشتند، همه 
به جز سه یا چهار نفر دست شان را به نشانه ی 
تأیید وکالت خانم سیف باال کردند. با آنکه در 
روز انتخابات، همه مواد برای یک انتخابات سری 
آماده بود، ولی مردم محل، تصمیم گرفتند که 

رأی گیری به صورت علنی برگزار شود.
را کسب  اکثریت  رأی  آن  از  شهال سیف پس 
انتخابات  برگزاری  محل  در  مردم  برای  کرد 
خانم  گفته ی  به  آن  از  پیش  کرد.   سخنرانی 
سیف، وکیل قبلی و دار و دسته اش آمده بودند 
که انتخابات را به چالش بکشند و نگذارند که 
او رأی بگیرد. اما سخنرانی انگیزشی خانم سیف 
حتا نظر مخالفانش را نیز تغییر داد و در نهایت 
به جز سه یا چهار نفر، همه وکالت او را تأیید 

کردند. 

داوری خردستیزانه و غیرستیزانه
وجود  مولوی  مثنوی  در  تنها  خردستیزی، 
گردید؛  یادآوری  فوق  در  که  آن  گونه  ندارد. 
سنایی و عطار، شاعران صوفی مشرب که اسالف 
مولوی بوده اند و مولوی از سنایی در جای  جای 
نیز  می  کند؛  یاد  غزنه  حکیم  به  عنوان  مثنوی 
این  دارد.  آشتی  ناپذیر  سر  خرد،  و  فلسفه  با 
سه شاعر عارف نامدار زبان فارسی، در بخش 
با  تام  مشابهت  یونانی  ستیزی  و  خردستیزی 
دانته دارد. حال آن که در فرهنگ  های متفاوت 
و دو جغرافیای متفاوت   زیسته اند و با دو زبان 
متفاوت سخن گفته اند. به این بیت  های عطار 
توجه کنیم:»کی شناسی دولت روحانیان/ در 
میان حکمت یونانیان/ تا ازان حکمت نگردی 
تو.../  تو/ کی شوی در حکمت دین محو  فرد 
کاف کفر این جا به حق  المعرفه/ دوست  تر دارم 
ز فای فلسفه.../ شمع دین چون حکمت یونان 
بسوخت/ شمع دل، زان علم برنتوان فروخت/ 
بر  خاک  دین/  مرد  ای  بست  یثرب  حکمت 
یونان فشان در درد دین. )عطار، 1۳۹۳: ۴۳۹( 
ابیات فوق، گسست پیوندناپذیر را بین معرفت 
عطار،  می  دهد.  نشان  دینی  معرفت  و  یونانی 
یثرب )مدینه( و یونان را به  عنوان دو جغرافیایی 
در  محوشدن  می  کند.  مطرح  هم  تقابل  در 
حکمت دینی، مستلزم بریدن از حکمت یونانی 
ایمان  بر  اش  اصلی  ستون  که  اسالمی  است. 
استوار است. عطار به خاطر نشان دادن نهایت 
نفرت خودش از فلسفه، می  گوید؛ حتا کفر را 
بر فلسفه ترجیح می  دهد. در نهایت، مخاطب 
را توصیه به قناعت به معرفت دینی می  کند و 

دعوت به اعراض از معرفت فلسفی.

است: »تخته شسته ز بهر شرع رسول/از الف با 
و تای عقل فضول.« )سنایی، 1۳8۷: 1۵۷( در 
جای دیگر، سنایی با نگاه حمایتی از عقل، اما 
او را در برابر دین ناچیز می  شمارد و با صراحت 
زد:  گردن  باید  شرع  پیش  را  عقل  می  گوید؛ 
»چون سر آن بهر چشم زخم بزن/عقل را پیش 
او گردن.../عقل خود کار سرسری نکند/ شرع 

لیک با دین برابری نکند.« )همان: 1۳8(
را  این  که بعدها خلف سنایی، مولوی عشق  تا 
از حالت یک محتوا تبدیل به تجسد در کالبد 
صوفی کرد و گفت: »دفتر صوفی سواد و حرف 
نیست/چون دل اسپید همچون برف نیست.« 
بینش  در   )18۷ دوم:  دفتر   ،1۳۷8 )مولوی، 
صوفیانه، عقل حاشیه  نشین و غلط  انداز دایره  ی 
حالت،  خوش  بینانه   ترین  در  است.  حقیقت 
اما به هیچ  ببرد  از حقیقت  بویی  ممکن عقل 
وجه به ُکنه حقیقت راه نمی  یابد: »عقل و جان 
هیچ کس  نیست/وز صفاتت  راه  ذاتت  گرد  را 
آگاه نیست.../عقل اگر از تو وجودی پی  برد/لیک 
هرگز ره به ُکنهت کی برد؟.../عقل در سودای 
او حیران بماند/جان ز عجز انگشت در دندان 

بماند.« )عطار، 1۳۹۳: 2۳۷-2۳۶(
همچنان در بینش سنایی، عقل در راه شناخت 
حواس،  و  عقل  با  و  است  سرگردان  خدا 
مانند  عقل  شناخت.»  نمی  توان  را  کردگار 
ماست سرگردان/در ره ُکنه او چو ما حیران.../
با تقاضای عقل و نفس و حواس/کی توان بود 

کردگار شناس.« )سنایی، 1۳8۷: 2۷( 
»سرچشمه  ی  دین  علم  نیز،  الهی  کمدی  در 
آن  امواج  بود  »چنین  است«:  حقایق  جمله 
جمله  ی  سرچشمه  ی  که  مقدسی  جوی  بار 
حقایق است و این آبی که از آن روان شد؛ هردو 
سرود   :1۳۷8 )دانته،  کرد.«  ارضا  مرا  تمنای 
معرفت  شناسی  بهشت: 11۷۴-11۷۳(  چهارم 
اشعری    گونه، تا این حد انسان را »تک   ساحتی« 
می  سازد. در چنین جهان  بینی است که سقراط، 
بطلمیوس،  اقلیدس،  اپیکور،  افالتون،  ارستو، 
بقرات، جالینوس، ابن سینا، همر، ابن رشد... و 
در کل فلسفه و علوم تجربی در دوزخ  اند. حتا 
بروتوس، فرزند خوانده  ی ژول سزار امپراتور روم 
که در دفاع از جمهوری  خواهی، سزار را به قتل 

عبور از گردونه ی سنت  دیراپ؛

کم  اما  او  دهد.  ادامه  را  آموزگاری  نتوانست 
نیاورد و با شور و اشتیاقی که به خدمت به زنان 
جامعه اش داشت پیش آمد و حاال به زن قابل 
منطقه  باشندگان  میان  در  و جسوری  احترام 

افشار داراالمان شهره شده است. 
قبل  سال   1۶ حدود  که  وقتی  سیف  خانم 
کرد،  مکان  تغییر  داراالمان  افشار  منطقه  به 
زنان  ویژه ی  آموزشی   – فرهنگی  کانون  یک 
زنان  برای  کنون  تا  زمان  آن  از  او  نهاد.  بنا  را 
برگزار  سوادآموزی  کالس های  منطقه اش 
می کند. از سه سال به این سو برنامه ی ورزش 
راه اندازی  منطقه  زنان  برای  نیز  را  صبح گاهی 
استقبال مردم  با  به گفته ی خودش  کرده که 
محل روبه رو شده است: »برای خانم های منطقه 
در سالن فاتحه خوانی برنامه  ورزشی راه اندازی 

آغاز شد تا حاال ورزش می کند. این برنامه به او 
کمک کرده است درد کمرش خوب شود: »من 
تکلیف کمر داشتم. پیش داکتر زیاد رفتم. دارو 
و دوا زیاد داد ولی هیچ نتیجه نداد. ولی پس 
از آنکه ورزش را شروع کردم فضل خدا کمرم 
خوب شده. من از ساعت ۶ صبح می آیم و تا 8 

ورزش می کنم.«
زنانی  نخسیتن  از  هم  ساله  یعقوبی، ۵0  کبرا 
بوده که شامل برنامه ی وزشی خانم سیف شده 
است: »از روزی که ورزش می کنم، پای دردی 
و کمردردیم بیخی جور شده. من خودم سکته 
شروع  را  ورزش  که  روزی  از  ولی  بودم  کرده 

کردم، صحتمند شده ام.«
خانم کبرا اما از مکان ورزشی اش راضی نیست 
در  سیف  خانم  که  می کند  امیدواری  ابراز  و 
دوران وکالتش یک سالن ورزشی بهتر از سالن 
و  جای  »فعال  بسازد:  آنان  برای  فاتحه خوانی 
زیارت  اینجا  که  به خاطر  نیست.  خوب  مکان 
است. امیدواریم بخیر که با وکیل شدن خانم 
سیف یگان جای ورزشی بهتر هم برای ما جور 

شود.«
وقت  محله  مردان  می گوید،  سیف  خانم 
او  از  تالش های  خاطرش  به  می بیند  را  او 
سپاس گزاری می کند: »بعضی روزها که از راه 
ایستاد  مرا  منطقه  مردان  از  شماری  می گذرم 
ببینی،  خیر  خانم سیف  می گویند  و  می کنند 
خانمم از وقتی که ورزش می کند درد کمر و 
از فیس ۵000 داکتر  پایش خوب شده و مرا 

بی نیاز کردی.«
صبح روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته وقتی با 
همکارم، به محل ورزش زنان گذر و بیست وسوم 
بنای  در  زیادی  زنان  رفتیم،   داراالمان  افشار 
برای  که  مترمربع   100 حدوداً  یک طبقه ای 
مراسم مذهبی و فاتحه خوانی استفاده می شود، 

مشغول ورزش بودند.   
آموزشی  فعالیت های  و  فرهنگی  کار  سال   1۶
خانم سیف او را به زن قابل احترامی در افشار 
دراالمان مبدل کرده است. فامیل و شوهر خانم 

سیف از همان ابتدا حامی او بوده  اند. 
ذکریا سیف، شوهر خانم سیف می گوید همواره 
مشوق خانمش بوده و در صورت نیاز هزینه ی 
کارهای فرهنگی و آموزشی او را پرداخته است: 
»عقیده ی من این است که باید زن و مرد کار 

ادریس رحمانی، تحلیل گر مسائل سیاسی، 
با اشاره به سابقه ی جنگ نیابتی هند و 

پاکستان در افغانستان، می گوید، کشورهای 
همسا�ه به دنبال �ارکشی از میان نیروهای 

سیاسی افغانستان است: »کشورهای منطقه 
آمادگی ا�ن را می گیرند که به همان رقابت 

سنتی گذشته که در افغانستان قبل از آمدن 
امریکا�یی ها را پیش ببرند �ا ا�ن که �ک راه حل 

بهتر را پیدا کنند.«

دنیای مردگان )9(

محمدموسا شفق

شهال سیف، وکیل گذر بیست وسوم افشار دراالمان

)خوانشی از دوزخ و بهشت کمدی الهی دانته و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، 
منطق  الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

آتش بس در یک ماه گذشته بالفاصله از سوی طرفین 
نقض شده است.

مراکز  کرده اند  توافق  آذربایجان  و جمهوری  ارمنستان 
اسیران  از  فهرستی  و  ندهند  قرار  هدف  را  غیرنظامی 

جنگی را در اختیار طرف مقابل بگذارند.

درخواست برای آتش بس
به  خود  سخنان  در  امریکا  ملی  امنیت  مشاور 
دستاوردهای ارضی  جمهوری آذربایجان در جنگ یک 
ماهه با ارمنستان اشاره کرد و گفت طبق گزارش ها این 

کشور قصدی برای پایان دادن به عملیات خود ندارد.
بر  مبنی  دارد  وجود  تأملی  قابل  گزارش های  گفت  او 
این که ترکیه نیروهایی از مخالفان سوری را به منطقه 
اعزام  به  مربوط  ادعاهای  ترکیه  است.  کرده  اعزام 

پیکارجویان سوری را رد می کند.
آقای اوبراین تاکید کرده هیچ راه حلی نظامی برای این 
خارجی  قدرت های  است  گفته  و  ندارد  وجود  مناقشه 

نباید در این درگیری حضور داشته باشند.
باید  طرف  دو  است  گفته  امریکا  ملی  امنیت  مشاور 
آتش بس برقرار کرده و بدون شرط در مذاکرات حاضر 

شوند.

است.
فورا  تا  خواسته  روسیه  از  ارمنستان  حال  همین  در 
این  به  امنیتی  ارائه ی کمک های  را درباره ی  مذاکراتی 

کشور در جنگ بر سر قره باغ آغاز کند.
نامه ای  در  ارمنستان  نخست وزیر  پاشینیان،  نیکول 
که  گفته  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  به 
کشور  این  مرزهای  به  حال  قره باغ  سر  بر  درگیری ها 

کشیده شده است.
روسیه هم در مقابل تاکید کرده که در صورت گسترش 
جنگ به ارمنستان، آن چه را که »کمک های ضروری« 
روسیه  داد.  خواهد  قرار  ایروان  اختیار  در  نامیده، 
همچنان خواستار اجرای آتش بس فوری بین دو کشور 

شده است.
و  آذربایجان  جمهوری  خارجه  امور  وزیران  همزمان 
برای  اقداماتی  بر سر  و  کردند  دیدار  ژنو  در  ارمنستان 

کاهش تنش ها در قره باغ به توافق رسیدند.
و  کشته  نفر  صدها  گذاشته،  ماه  یک  درگیری های  در 

شمار زیادی زخمی و آواره شده اند.
مینسک  گروه  عنوان  به  که  فرانسه  و  امریکا  روسیه، 
وظیفه میانجی گری را به عهده دارند، گفته اند در دیدار 
ژنو بر سر آتش بس جدید توافق نشده است. سه توافق 

حافظ صلح تاکید کرده اما گفته است این نیروها نباید 
از اعضای گروه مینسک )روسیه، امریکا، فرانسه اعضای 
و  ارمنستان  همسایه  کشورهای  و  هستند(  آن  اصلی 
از  نیروهایی  است  او گفته  باشند.  آذربایجان  جمهوری 
حضور  عملیات  این  در  باید  اسکاندیناوی  کشورهای 

داشته باشند.
او از شدت یافتن خشونت ها در منطقه ابراز نگرانی کرده 

اطالعات روز: امریکا با میانجی گری ترکیه در مناقشه ی 
قره باغ مخالفت کرده و گفته است این کشور نمی تواند 

به عنوان نیروی حافظ صلح هم عمل کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، رابرت سی. اوبراین، مشاور 
امنیت ملی امریکا گفته است که بدون سازش از سوی 

دو کشور، جنگ ادامه خواهد داشت.
نیروهای  بر ضرورت استقرار  امریکا  امنیت ملی  مشاور 

یکا با میانجی گری ترکیه مخالفت کرد، ارمنستان از روسیه کمک خواست بحران قره باغ؛ امر

زلزله ی شدید ترکیه و یونان؛ دست کم ۲۵ کشته و صدها مجروح
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مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا هم به افرادی که به 
»سپاه پیوسته و فعالیت های مخرب سایبری انجام دهند« 
هشدار داد که اقدام های خرابکارانه آن ها بی پاسخ نخواهد 

ماند.
مقام های  اظهارات  به  واکنش  در  گذشته  هفته  ایران 
در  اسالمی  جمهوری  »دخالت«  بر  مبنی  امریکا  امنیتی 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سفیر سوئیس را که 

حافظ منافع ایاالت متحده در تهران است، احضار کرد.
مقام های  ظهارات  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
انتخابات  در  ایران  »دخالت«  زمینه  در  امریکایی 
»تکراری،  را  آنها  و  کرده  رد  را  امریکا  ریاست جمهوری 

ساختگی، ناشیانه و متقلبانه« خواند.

هکرها به اطالعات کدام ایالت دسترسی پیدا کرده اند. اما 
در بخشی از ویدئو منتشر شده تصاویر کوتاهی از اطالعات 

رای دهندگان در ایالت آالسکا نشان داده شده است.
به رغم این که انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز سوم 
نوامبر برگزار می شود، اما تا روز جمعه 8۶ میلیون نفر در 
بسیاری از ایالت های امریکا زودتر از موعد رای خود را به 

صندوق ها انداخته یا پست کرده اند.
جمهوری  که  گفتند  گذشته  هفته  امریکایی  مقام های 
جمله  از  پنهانی،  رسانه ای  عملیات  طریق  از  اسالمی 
امریکا،  رای دهندگان  برای  هدفمند  تبلیغاتی  تالش های 
هدف خود مبنی بر تضعیف انتخابات امریکا را آشکار کرده 

است.

خانه ها در ساموس هم تخریب شده است.

مرگبارترین زلزله های پنج سال اخیر
• ۵ اوت 2018: در زلزله ۶.۹ جزایر لومبوک اندونزی ۴۶0 

نفر کشته و ۳۵0 هزار نفر بی خانمان شدند
و  ایران  مرز  بزرگی ۷.۳  به  زلزله ای  نوامبر 201۷:   12 •
عراق را در کرمانشاه لرزاند که بر اثر آن ۴۴0 نفر کشته و 

10 هزار نفر زخمی شدند.
• 1۹ سپتامبر 201۷: در زلزله ۷.1 مکزیکوسیتی ۳۶۹ نفر 
کشته شدند. 12 روز قبل از آن زلزله ای به بزرگی 8.1 در 

آب های مکزیک ثبت شد اما مرکز آن دور از ساحل بود.
• 2۴ اوت 201۶: در زلزله ای به بزرگی ۶ در مرکز ایتالیا 

دست کم 2۹8 نفر جان باختند.
سواحالکوادور  در   ۷.8 شدید  زلزله   :201۶ آوریل   1۶  •
و ۷  نفر آسیب دیدند  را گرفت. 1۶ هزار  نفر  جان ۶۵0 

هزار ساختمان خراب شد

در این ایمیل ها که به دروغ ادعا می شود مربوط به گروه 
راست افراطی »پراد بویز« است، به رای دهندگان دموکرات 
هشدار داده شده است در صورتی که به دونالد ترمپ رای 

ندهند، به »سراغشان خواهند« آمد.
اف بـی ای و سیسـا در بیانیـه ی روز جمعـه خـود تاکیـد 
کرده انـد، هکرهـا »اطالعـات و داده هـا در مـورد ثبت نام 
بـه دسـت«  را  ایالـت  امریکایـی در یـک  رای دهنـدگان 

آورده اند.
به گزارش رویترز، وب سایت »سایبر اسکوپ« به نقل از 
هکرهای  که  است  داده  گزارش  میهن  وزارت  مقام  یک 
 10 در  را  انتخابات  با  مرتبط  سایت های  وب  به  ایرانی 
نام  ایالت کاوش کردند و در یک مورد به داده های ثبت 

رای دهندگان دسترسی پیدا کرده اند.
سایبر اسکوپ می گوید، مقامات اف بی ای و وزارت امنیت 
میهن در یک جلسه توجیهی تلفنی گفتند که هکرها در 
اواخر ماه سپتامبر در حال اسکن گسترده ی وب سایت های 

ایالتی و محلی بودند.
و  سایبری  امنیت  سازمان  مقام  یک  ریبوک،  جرمین 
یک  به  توانست  موفقیت  با  آنها  است،  گفته  زیرساخت، 

بانک اطالعاتی یا پایگاه داده ها دسترسی پیدا کنند.
رویترز می گوید، مقام های امریکایی مشخص نکرده اند که 

سواحل غربی ترکیه و جزایر ساموس در یونان را لرزاند.
 20 کم  دست  فروریختن  باعث  شدید  زمین لرزه ی  این 
ساختمان در شهر ازمیر و همچنین باال آمدن سطح آب و 

جاری شدن آن در ازمیر و ساموس شد.
ساکنان شهرهای استانبول و آتن هم این زلزله را احساس 

کردند.
هر دو کشور یونان و ترکیه بر روی کمربند زلزله قرار دارند 
و پیش از این هم زمین لرزه هایی شدید در این کشورها 

رخ داده است.
با حدود سه میلیون  ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه  در 
و  ترس  با  زلزله  وقوع  از  پس  مردم  از  بسیاری  جمعیت، 

وحشت به خیابان ها آمدند.
را  ازمیر  دیگری  شدید  زمین لرزه ی  هم   1۹۹۹ سال  در 

لرزاند و باعث مرگ حدود 1۷ هزار نفر شد.
از  هم  جمعیت  نفر  هزار   ۴۵ با  یونان  ساموس  جزایر  در 
مردم خواسته شد که از ساحل فاصله بگیرند. شماری از 

اطالعات روز: مقامات پولیس فدرال، اف بی ای و وزارت 
امنیت میهن امریکا، جمعه ۹ عقرب در بیانیه ی مشترکی 
ایمیل های  از  موجی  عامل  ایرانی  هکرهای  کردند،  اعالم 
تهدیدآمیز برای هزاران امریکایی هستند و آن ها همچنین 
رای دهندگان  اطالعاتی  داده های  به  که  شدند  موفق 

دست رسی پیدا کنند.
بـه گـزارش رادیـو فـردا، اف بـی ای و سـازمان امنیـت 
سـایبری و زیرسـاخت، سیسـا، وابسـته بـه وزارت امنیت 
میهن در این بیانیه مشـترک صحت بخشـی از یک ویدئو 
بـرای پراکنـدن اطالعـات غلـط در میان رای دهنـدگان را 

کردند. تاییـد 
هفته ی گذشته مقام های امریکایی، ایران را متهم کردند 
ویدئویی  غلط،  اطالعات  انتشار  کارزار  راستای  در  که 
ساخته است که نشان می داد برگه های جعلی رای از جمله 

از خارج امریکا پست می شوند.
مدیر امنیت ملی امریکا هفته ی گذشته اعالم کرده بود که 
ایران عامل ارسال ایمیل های تهدید آمیز برای ایجاد ترس 
و وحشت در رای دهندگان ایالت های مختلف امریکا است. 
وی تاکید کرده بود که ایران و روسیه با هدف دخالت در 
رای دهندگان  اطالعات  امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 

را به دست آورده اند.

اطالعات روز: در پی زلزله ی شدید در ازمیر ترکیه، تعداد 
کشیده  بیرون  آوار  زیر  از  گذشته  شب  طی  بیشتری 
پس لرزه  صدها  خطر  وجود  با  امداد  گروه های  شده اند. 
همچنان در زیر ساختمان های فروریخته در جست وجوی 

افرادی هستند که احتماال زنده مانده اند.
از بی بی سی فارسی، سازمان امداد ترکیه تاکنون  به نقل 
مرگ 2۵ نفر و مجروح شدن صدها نفر را تایید کرده است.
دیواری جان  فروریختن  پی  در  نوجوان  دو  یونان هم  در 

خود را از دست دادند.
مقامات در ازمیر چادرهایی برای اسکان دست کم دو هزار 

نفری که خانه هایشان تخریب شده برپا کرده اند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفته که دولت با 
»با تمام امکانات در دسترس« به زلزله زدگان کمک خواهد 

کرد.
عصر جمعه ساعت 1۳:۵1 به وقت محلی زلزله ای شدید 
کرده اند،  گزارش   ۷ تا  مختلف  منابع  را  آن  بزرگی  که 

یکا:  نهادهای امنییت امر

ایمیل های تهدیدآمزی کار هکرهای ایراین است

موضوع: اعالن تصمیم اعطای قرارداد!
 )MOPH/NCB/1399/W-05 بدینوسیله به تاسی از فقره)2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود٬ وزارت صحت عامه در نظر دارد٬ قرارداد )پروژه ترمیمات بایلرحوض سیستم مرکزگرمی داخل وزارت با نمبر تشخیصیه

را با )شرکت ساختمانی خورشید سحر( دارنده جواز نمبر D-۴۴0۹۶ آدرس: شهرنو، چهارراهی حاجی یعقوب، مرکزکابل، کابل( را به قیمت مجموعی مبلغ  1۶,۹۶0,0۵۹ )شانزده ملیون و نه صد و شصت هزار و پنجاه و نه افغانی ) اعطأ نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند٬ میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید مسعود٬ 

وزیراکبرخان٬ کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی٬ قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت 
از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و خریداری وسایل جهت بسته بندی حاصالت دهاقین برای والیات هرات و ننگرهار را  با شرکت محترم 
تجارتی مهتاب کمال  دارای جواز نمبر )۴۹۷۹۳( آدرس- احمدشاه بابا مینه بالک هشتم  مرکز کابل ، افغانستان به 

قیمت مجموعی )1,۷۷۹,۹00.00( یک میلیون هفت صدو هفتاد نو هزارو نو صد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت 
از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و خریداری بسته های ابزار جهت ترویج شالی  برای والیت های بلخ، هرات، بغالن و ننگرهار را  با شرکت 
محترم برادران قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر )222۷-0101( آدرس- ده افغانان ابن سینا 
مارکیت مرکز کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ )8,8۹1,۴۳۵.00( هشت میلیون هشت صدو نود و یک هزارو 

چهارصدو سی وپنج افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت 
از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و خریداری خوراکه مرغ، دانه خوره ، آب خوره، ادویه و واکسین چوچه مرغها برای والیت هرات را  با 
 ، نو سرک ۳ مرکز کابل  نمبر )1۹۶۴2-0101( آدرس- کارته  لمیتد دارای جواز  پامیر  شرکت محترم طلوع آسیا 

افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ )۹,۵2۵,000.00( نو میلیون پنجصدو بیست و پنج هزار  افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت 
از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، بازسازی سربند شاه غاسی واقع قریه شاه غاسی بره کی برک والیت لوگر را  با شرکت ساختمانی مسعود 
و برادران دارای جواز نمبر )D-2۵82۹( آدرس- مکروریان اول بالک ششم منزل دو اپارتمان ۳۶ کابل ، افغانستان 
به قیمت مجموعی مبلغ )۵,۴2۴,۴۳0.00( پنج میلیون چهارصدو بیست و چهار هزارو چهار صدو سی افغانی اعطاء 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، 
اعمار شبکه آبیاری کاریز کلی واقع قریه کاریز کلی ولسوالی محمد آغه والیت لوگر را  با شرکت محترم ساختمانی 
هالف ایشا دارای جواز نمبر )D-۳۷۹۵۹( آدرس- سرک کابل  جالل آباد گمرک ناحیه ۹ مرکز کابل ، افغانستان به 
قیمت مجموعی )۳,۵2۴,۳۴۶.10( سه میلیون پنجصدو بیست و چهارهزارو سه صدو چهل و شش اعشاریه ده افغانی 

اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت 
ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، باز 
سازی  شبکه آبیاری کروخیل واقع قریه کروخیل  ولسوالی خاک جبار والیت کابل  را  با شرکت محترم ساختمانی 
نجیب وفا دارای جواز نمبــــر )D-۳۷2۳۳( آدرس-  کارته نو مارکیت ناحیه 8 مرکز کابل  ، افغانستان به قیمت 
مجموعی )۳,۴۳۵,۶82.۵0( سه میلیون چهارصدو سی و پنج هزارو شش صدو هشتادو دو اعشاریه پنجاه افغانی اعطاء 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع 

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

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، شبکه آبیاری ملک 
خیل واقع قریه ملک خیل  ولسوالی خاک جبار والیت کابل  را  با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی ولی حصار  دارای جواز نمبــــر )۴۴2۵0( آدرس-  بازار بینی حصارمرکز کابل  ، افغانستان به قیمت مجموعی )2,۷۴۹,۵۶۷.8۹( دومیلیون 

هفت صدو چهل و نو هزارو پنجصدو شصت و هفت اعشاریه هشتاد و نوافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه 

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

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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آخرین سوپراستار جهادی
مروری بر کتاب »تحریک؛ جهاد غربی انورالعولقی« از الکساندر ملیگرو هیچنز

سیاست های هویتی پوپولیستی را به کار می بندند اما روش 
او به شکل خاصی فرز و بُرنده و پر از مثال  های تازه از اخبار 

و فرهنگ عامه بود.
قانع کننده است، اگرچه در بحث  استدالل هیچنز بسیار 
مطالعه ایدئولوژی یک مشکل معرفت شناختی رایج دارد. 
آن  این که، ما نمی توانیم تأثیر یک ویژگی گفتاری خاص 
برای بسیج مردم را بدون مقایسه آن با یک ویژگی دیگر که 
تأثیر مشابه نداشته، بدانیم. وقتی ما یک پیام ایدئولوژیک 
به  می دانیم  که  می کنیم  مطالعه  را  بالغی  یا یک سبک 
تنهایی تأثیر زیادی داشته است، رد هرگونه ادعا درباره یک 
ویژگی که باعث شده پیام تأثیرگذار باشد، دشوار می شود. 
راه حل ساده ای وجود ندارد و کار خودم نیز دچار همین 

مشکل است. 
هیچنز  که  دارد  وجود  فرضیه  یک  عولقی  مورد  در 
می توانست در کتاب خود به آن عمیق تر و صریح تر بپردازد 
و آن کاریزما است. همان مفهوم خوب قدیمی که همه ی 
ما آن را تشخیص می دهیم اما نمی توانیم با ابزار اندازه گیری 
آن را سنجش کنیم. اگر تا به حال به سخنرانی های عولقی 

گوش داده باشید، می دانید منظورم چیست.
آرشیو خود مراجعه کردم  به  این مرور  نوشتن  برای  من 
من  دادم.  گوش  دوباره  را  او  سخنرانی های  از  یکی  و 
از  او  مورد  در  جذابی  چیزی  متوجه  بالفاصله  هنوزهم 
نمی توانم  می شوم.  سخنرانی هایش  به  گوش دادن  طریق 
خیشومی،  اندکی  لحن  همان  چیز  آن  آیا  بگویم  دقیقاً 
و  ضرب آهنگ  یا  شکن  و  پرچین  عبارت پردازی  سبک 
دراماتیکی بودن او است یا چیز دیگری، اما انسانی را پشت 
آن صدا احساس می کنم که باعث می شود احساس راحتی 
زبان  بگذرانم.  با همان صدا  را  بخواهم وقت خود  و  کنم 
که  است  با خون سردی  آمیخته  چابکی کالمی  دارای  او 
عربی  ویژگی ها،  این  به  می تراود.  اجتماعی  هوش  آن  از 
در  آن وقت  و  کنید  اضافه  نیز  را  زیبا  و  کالسیک  کاماًل 
و  جذاب  فوق العاده  صدای  مخاطب  کلمه  وسیع  معنای 

قانع کننده ای خواهید بود.
تفکرم  طرز  به  وابسته  کاماًل  من  برداشت های  این  شاید 
باشد. اما تنها چیزی که می توانم بگویم این است که من 
به سخنان صدها  طی 20 سال مطالعه در زمینه جهاد، 
مبلغ جهادی گوش داده ام و فقط یک نفر دیگر بود که با 
عولقی برابری می کرد: اسامه بن الدن. )عبداهلل عزام حتا 
به گرد او نمی رسد.( همچنین قابل ذکر است که به نظر 
می رسد سخنرانی های عولقی، نه متون کتبی وی، بیشترین 
با  او  که  واقعیت  این  براین،  عالوه  است.  داشته  را  تأثیر 
سخنرانی هایش درباره تاریخ در بازار تبلیغ و ترغیب دینی 
ـ جایی که رقابت جدی و بی رحمانه است ـ از موفقیت 

تجاری برخوردار شد، نشان می دهد که او خاص بوده.
پرسش اصلی البته این است که چه کسی رهبر جهادی 
بعدی با جذبه گسترده خواهد بود. خداوند خودش می داند 
بسیار  فعلی  نیم کت  دارند.  نیاز  یکی  به  جهادی ها  که 
اندازه کاریزما دارد که  نابسامان است: ظواهری به همان 
یک کنده چوب بلوط، درحالی که امیرالموال، رهبر جدید 
داعش هنوز یک بیانیه هم صادر نکرده است. با این حال، 
امکان دارد که ما هرگز عولقی یا بن الدن دیگری را نبینیم، 
زیرا هرکسی که نشان دهد عولقی یا بن الدن ثانی است، 
برای ترورشدن توسط ارتش ایاالت متحده نشانی می شود.
تأثیرگذاری سربریدن  و  اخالقی  مورد جنبه  در  هرکسی 
رهبری ـ یکی از ارکان اصلی استراتژی مبارزه با تروریسم 
ایاالت متحده در 1۵ سال گذشته ـ فکری در سر دارد، اما 
تغییردادن جامعه شناسی  در حال  این استراتژی احتماالً 
جنبش جهادی است. برای مثال منطقی است که گمان 
کنیم حذف سیستماتیک کاریزماتیک ترین رهبران القاعده 
زمینه را برای ظهور دولت اسالمی، همین گروه بی هویت 
از خیال پرستی و روش های  فراتر  شبه نظامیان جوان که 
ارائه ندارند،  ایده ی دیگری برای  اعدام،  خالقانه کشتار و 
فراهم کرد. جهادگرایی بی هویت تر شده است و به سختی 
می توان تصور کرد که کدام شخصیت فعلی دولت اسالمی 
مرگ  شود.  مونوگرافی  کدام  موضوع  آینده  در  )داعش( 
بوده  جهادی  سوپراستار  عصر  پایان  احتماالً  انورالعولقی 

است.

معرفی  کلیدی  بالغی  ابزار  به عنوان  را  قصه گویی  عولقی 
اسالم،  پیامبر  زندگی  قصه های  نبوی«،  از »سیره   و  کرد 
استفاده می کرد.  بیشتر  رادیکال  دیگری  ایدئولوگ  از هر 
داستان  با  را  اسالم خطبه های شان  مبلغین  همه ی  البته 
برعکس  را  فرمول  این  عولقی  اما  برگ می دهند،  و  شاخ 
کرد و داستان هایی مزین به خطبه را برای پیروان خود 
تعریف می کرد. او در این هنر خود در سال های بین دهه 
1۹۹0 تا اواسط دهه 2000 به کمال رسید. او در آن زمان 
صدها سخنرانی در ایاالت متحده و انگلستان درباره زندگی 
پیامبر اسالم و یارانش داشت. نسخه های ضبط شده ی این 
سخنرانی ها که ابتدا در قالب مجموعه سی دی به فروش 
به صورت آنالین پخش می شد، در میان  می رسید و بعداً 
مسلمانان غربی که این داستان ها را این گونه در دسترس 
این  کرد.  پیدا  زیادی  محبوبیت  بودند،  نشینده  و جذاب 
داستان ها عمدتاً غیرسیاسی 
مخاطبان  این رو  از  و  بودند 
گسترده ای را به خود جلب 
می کردند و باعث می شدند 
یک  مانند  عولقی  که 
بدون  اسالمی  عادی  مبلغ 
ستیزه جویانه  گرایش های 
اواخر  در  برسد.  نظر  به 
که  هنگامی   ،2000 دهه 
انتقال  در  سعی  عولقی 
از  رادیکال تری داشت،  پیام 
به صورت  قصه گویی  فرمول 
قابل توجه و مؤثری استفاده 

کرد.
در بخش محتوا، عولقی در 
را  پیامی  اواخر دهه 2000 
نگرانی های  با گالیه ها و  ساخت که به طرز فوق العاده ای 
جوانان مسلمان در غرب هم نوایی داشت. هیچنز با استفاده 
از ابزارها و مفاهیم آکادمیک، تولیدات ایدئولوژیک عولقی 
را کالبدشکافی می کند و نشان می دهد که این تولیدات 
طراحی  غرب  در  جهادی ها  بسیج  برای  بهینه  به صورت 
شده بود. عولقی چارچوب های اقدام جمعی کاماًل واضحی 
دارد(،  جریان  جنگ  اسالم  )علیه  تشخیص  داد:  ارائه  را 
تداوی )مسلمانان باید بجنگند( و انگیزه )ببینید، بعضی ها 
از هم اکنون می  جنگند.( او جهان را با دو رنگ سیاه و سفید 
به تصویر می کشید که در آن مسلمانان و غیرمسلمانان 
دشمنان آشتی ناپذیر هستند و بر وحدت ملت مسلمان، 
این روند گفتمان های غربی  او در  تأکید داشت.  یا امت، 
با  را  و ضدامپریالیسم  بشر، ضدنژادپرستی  حقوق  درباره 
مفاهیم اسالمی مانند همبستگی و سایر مسائلی که برای 
حس تعلق فرهنگی مخاطبانش جذابیت داشت، ترکیب 
کرد. بسیاری از مبلغان اسالم گرای دیگر نیز این شکل از 

کرد.  فعالیت  القاعده  تمام عیار  ایدئولوگ  یک  به عنوان 
ممکن  چگونه  این  پس  ماه.   ۳۶ فقط  خواندید،  درست 
است؟ او چه چیزی داشت که بقیه نداشتند؟ یا واضح تر 

بپرسم، چه چیزی یک جهادی را سوپراستار می سازد؟
در این سال ها چیزهای زیادی درباره عولقی نوشته شده 
است، اما این انتشار کتاب الکساندر ملیگرو هیچنز تحت 
همین  در  انورالعولقی«  غربی  جهاد  »تحریک؛  عنوان 
نزدیک  فوق  پرسش های  پاسخ  به  را  ما  که  است  اواخر 
در  جنگ  مطالعات  دیپارتمنت  مدرس  هیچنز،  می کند. 
دانشگاه کینگز لندن، حدود یک دهه را صرف مطالعه ی 
تولیدات ایدئولوژیک عولقی، مصاحبه با آشنایان قبلی وی 
نه تنها  نتیجه ،  است.  کرده  تاریخی  سوابق  غربال کردن  و 
کاری قطعی درباره عولقی، بلکه متنی تأثیرگذار با ترکیبی 
یک  تحلیلی  دقت  و  تجاری  بیوگرافی  یک  خوانایی  از 

مونوگراف دانشگاهی است.
در  هیچنز  که  همان گونه 
واضح  کتابش  مقدمه ی 
»تحریک«  می سازد، 
نیست،  عولقی  زندگی نامه 
بلکه مطالعه ی ایده های وی 
ایده هاست.  این  تأثیرات  و 
در واقع از هشت فصل این 
آن  فصل  یک  تنها  کتاب 
این مرد  زندگی  داستان  به 
بعدی  فصل  سه  می پردازد. 
به اعتقادات و پیام های وی 
می پردازد و چهار فصل آخر 
موردی  مطالعات  آن شامل 
ستیزه جویان غربی همچون 
عبدالمطلب،  عمرفاروق 

از  به شدت  که  است  آدام چسر  زاخاری  و  نیدال حسن 
است،  موجه  کاماًل  فصل ها  انتخاب   بودند.  متأثر  عولقی 
زیرا عولقی به دلیل تأثیر ایدئولوژیکش از اهمیت زیادی 
برخوردار است و نیز اسکات شین پیش از هیچنز داستان 
به  من  اگر  است.  داده  پوشش  جزئیات  با  را  وی  زندگی 
خاطر کوتاهی فصل اول این کتاب کمی احساس دل خوری 
می کنم، شاید به این دلیل باشد که یافته ها و ارزیابی های 
هیچنز در مورد مسیر عولقی بسیار جالب و خالف شهود 
است. برای مثال هیچنز نشان می دهد که این مبلغ یمنی-

امریکایی در سال های اول فعالیت  خود رادیکال تر از آنچه 
که معموالً گفته می شود، بود و تالش اف بی آی برای شکار 
او در اوایل دهه 2000 و تجربه زندان یمن در سال 200۷ 
عوامل رادیکال کننده ی عولقی برخالف آنچه گفته می شود، 

نبوده است.
نویسنده تأثیر گسترده ی تبلیغ عولقی را به مجموعه ای از 
نوآوری های وی در فرم و محتوای پیام هایش نسبت می دهد. 

توماس هگامر، وار آن د راکس
مترجم: جلیل پژواک

او  از  دوبار  زیرا  دارم،  انورالعولقی  به  خاصی  عالقه ی  من 
وبالگ  طریق  از   2008 سال  در  عولقی  خورده ام.  فریب 
شخصی اش به نام »امام انور بالگ« توجه مرا جلب کرد. او 
در این وبالگ جزئیات زندانی شدنش در یمن را می نوشت، 
می کرد  تأسف  ابراز  جهان  سراسر  در  مسلمانان  رنج  از 
در  به رخ می کشید. من  را  اسالمی خود  اعتبار علمی  و 
آن زمان وبالگ او را نیمه  ستیزه جویانه یافتم. محتوای آن 
بیشتر لفاظی از زبان یک قربانیـ  روش معمول پروپاگاندای 
القاعده ـ اما بدون درخواست صریح برای انجام خشونت 
بود. محتوای این وبالگ در مقایسه با سایر مطالبی که من 
در آن زمان از جهادی ها می خواندم نرم بود، بنابراین من 

فقط در ذهنم یادداشت برداری کرده و رد می شدم.
متحده  ایاالت  وقتی حکومت  سال  همان  زمستان  اواخر 
نگرانی هایی را در خصوص تأثیر رادیکال کننده عولقی بر 
هنوز  من  کرد،  ابراز  متحده  ایاالت  در  اسالم گرا  جوانان 
مطمئن نبودم. با خودم فکر می کردم که این نگرانی هم 
بخشی از هیاهوی دستگاه مبارزه با تروریسم ایاالت متحده 
است. از خودم می پرسیدم که چگونه آدمی که مرور کتاب 
و درباره غذای زندان پست می نویسد، می تواند یک تهدید 
تروریستی درجه یک باشد؟ من گمان می کردم که او به 
به  که  بود  تندرو  اسالم گرایان  معدود  از  یکی  خاطری که 
زبان انگلیسی می نوشت، بیش از حد مورد توجه قرار گرفته 

است و نفوذش بزرگ نمایی می شود.
اشتباه اولم این بود: دست کم گرفتن اهداف خصمانه ی این 

مرد.
بعداً مشخص شد که عولقی به طور مستقیم و غیرمستقیم 
و  متحده  ایاالت  در  تروریستی  توطئه های  در یک سری 
انگلیس دست داشته است. او از مخفی گاه خود در یمن، 
با تعدادی افراد ارتباط برقرار کرده بود و آن ها  مستقیماً 
را به انجام حمالت تروریستی در غرب ترغیب کرده بود. 
بعداً وقتی من به عنوان شاهد در محاکمه یکی از رابطان 
عولقی شرکت کردم، فرصت یافتم که برخی از پیام های 
رهگیری شده عولقی به این افراد را از نزدیک ببینم. دهانم 
این  به  راهنمایی هایش  در  عولقی  و جسارت  از صراحت 

افراد، باز ماند.
اشتباه دوم من قضاوت نادرست درباره جذابیت ایدئولوژیک 

او بود.
که  بود  تصور  غیرقابل  من  برای   2000 دهه  اواخر  در 
ممکن است یک مبلغ انگلیسی زبان به یک ایدئولوگ مهم 
جهادی ها تبدیل شود. تا آن زمان عوامل و انگیزه ها همه 
در جهان اسالم مستقر بودند. آن ها یا فرماندهان ساحوی 
همچون اسامه بن الدن و ایمن الظواهری بودند، یا علمای 
دین همچون ابومحمد المقدیسی. مبلغان در غرب ـ مانند 
الفلسطینی مستقر در لندن  ابوقتاده  ابوحمزه المصری و 
ـ دارای پیروان محلی بودند و فاقد نفوذ جهانی. من حتا 
وقتی دیدگاه هایم را در مورد نقش عملیاتی عولقی بازنگری 
کردم، شک داشتم که سخنرانی ها و اظهارات وی پایدار 

باقی بماند.
بازهم اشتباه می کردم.

با شدت گرفتن تعقیب وگریز برای شکار عولقی در سال های 
داد،  ارتقا  را  خود  پروپاگاندای  بازی  او  تا 2011،   2010
مهارت های عربی خود را به نمایش گذاشت و بعد از بن 
الدن به عنوان دومین رهبر کاریزماتیک القاعده ظاهر شد. 
کشته شدن عولقی در حمله ی هواپیمای بدون سرنشین 
جذابیت  از  خیلی   ،2011 سپتامبر  در  متحده  ایاالت 
جهادی وی نکاست. بسیاری از نوشته ها و سخنرانی های 
آنالین پخش  فضای  در  به طور گسترده  او  ضبط شده ی 
شد و در دهه های بعد بر روی هارد دیسک های بسیاری 
از مظنونان تروریسم یافت شد. امروزه عولقی به عنوان یکی 
از تأثیرگذارترین ایدئولوگ های جهادی تمام اعصار دانسته 
زنده  او  اگر  که  است  این  من  شخصی  دیدگاه  می شود. 
می ماند، امکان داشت به راحتی جای ظواهری را به عنوان 

رهبر القاعده بگیرد.
بود  اسرارآمیز  که  همان اندازه  به  عولقی  مشهورشدن 
تماشایی نیز بود، زیرا او فقط سه سال، از 2008 تا 2011، 

به  سفید  و  سیاه  رنگ  دو  با  را  جهان  او 
مسلمانان  آن  در  که  می کشید  تصویر 
آشتی ناپذ�ر  دشمنان  غیرمسلمانان  و 
هستند و بر وحدت ملت مسلمان، �ا امت، 
گفتمان های  روند  ا�ن  در  او  داشت.  تأکید 
ضدنژادپرستی  بشر،  حقوق  درباره  غربی 
اسالمی  مفاهیم  با  را  ضدامپریالیسم  و 
مانند همبستگی و سا�ر مسائلی که برای 
حس تعلق فرهنگی مخاطبانش جذابیت 

داشت، ترکیب کرد.


