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زنان معترض به جامعه جهانی: 
تحصیل حق ما است، 
سکوت در برابر طالبان را 

بشکنید
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الظواهری
در آخرین نامه اش 

به بن الدن چه 
بود؟ گفته 

بازخوانیپروندهایبتآباد؛

یک نامه محرم ایمن الظواهری، رهبر کشته شده القاعده که آخرین نامه 
او به بن الدن شمرده می شود، بخش زیادی از برنامه های القاعده برای 
افغانستان تحت کنترل طالبان را فاش می کند. ظواهری در این نامه به 
مسایل مربوط به افغانستان، جنگ یمن، ارتباط با ایران، فرستادن نامه 

هشدارآمیز به اوباما، بسیج دنیای اسالم، به ویژه در مورد قضیه فلسطین، 
استخدام های درون سازمانی و چاپ کتاب تبلیغاتی این گروه پرداخته 

است. همچنان در محور ارایه سناریوهای وضعیت افغانستان، با تمرکز بر 
برگشت طالبان به قدرت، برنامه های القاعده نیز از سوی ایمن الظواهری 

به بن الدن به گونه واضح تشریح شده است. محتوای این نامه بیانگر 
ادامه همکاری عمیق القاعده با گروه طالبان است؛ همکاری ای که بارها 
از سوی رهبران این گروه رد شده است. همچنان نامه نگرانی ظواهری 

در راستای مذاکره طالبان معتدل با امریکا را در بر می گیرد و از این 
افراد به عنوان خاین ، جاسوس و منافق نام برده شده است.

حسیب بهش
سردبیر روزنامه هشت صبح
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جهادیسمبینالمللی؛

جهادتاروزقیامتادامهدارد

مراد از جهادیسم بین المللی جریانی است که به نام 
»الجهاد العالمی« شناخته می شود. این جریان در دهه ۸۰ 
میالدی قرن گذشته در پشاور پاکستان هسته گذاری شد. 
بنیان گذاران این روند عبد اهلل عزام، اسامه بن الدن و ایمن 
الظواهری بودند. هر سه شخصیت یاد شده از طریق اخوان  

المسلمین و عمدتاً با تاثیرپذیری از اندیشه های سید قطب 
وارد مسیر بنیادگرایی شده و اسالم سیاسی را به عنوان راه 
و روش خود انتخاب کردند. عزام متخصص اصول فقه، بن 
الدن مهندس و ظواهری پزشک بود. ایمن ظواهری بسیار 

زود از اخوان برید، اسامه بن الدن دیرتر تحت تاثیر ظواهری 
از آن مسیر فاصله گرفت و عزام هرچند تا آخر اخوانی ماند، 

اما »مرچ و مصاله« جهادی را به شکل تندی وارد ادبیات 
اخوان کرد. نقطه مشترک دیگری که این سه را به هم پیوند 
می داد، عالوه بر اخوانیت آغازین، گرایش به اعتقادات سلفی 

بود. در اثر تالش آنان و ترکیب اخوانیت با سلفیت بود که 
پدیده ای به نام سلفیت جهادی...

گذرگاهسالنگ
مسدودشد

شدن  بسته  از  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
گذرگاه سالنگ به روی ترافیک خبر می دهند.

این گذرگاه از شام گاه یک شنبه، ۹ دلو، به این سو 
به  دلیل برف باری سنگین توام با توفان شدید به 

روی رفت وآمد بسته شده است.
خبر  این  تایید  با  نیز  طالبان  محلی  مسووالن 
و  خسارات  از  جلوگیری  منظور  به   که  گفته اند 
تلفات احتمالی ناشی از برف باری و توفان شدید، 

این گذرگاه به  روی ترافیک بسته شده  است.
امنیه  فرماندهی  سخنگوی  زید،  محمدکامران 
که  است  گفته  پروان،  والیت  برای  طالبان  
و مراقبت سالنگ ها در  کارمندان ریاست حفظ 
گذرگاه  این  در  گیرمانده  مسافران  نجات  حال 

هستند.
و  مهم  گذرگاه های  از  یکی  سالنگ   شاهراه 
کوهستانی کشور است که در هرازچندگاهی در 
فصل زمستان به  دلیل برف باری و توفان شدید به 

روی رفت وآمد بسته می شود.

جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  کابل:  ۸صبح، 
خروج  نحوه  از  دیگر  بار  امریکا،  پیشین 
نیروهایی این کشور از افغانستان و پیامد آن 
انتقاد کرده و آن را »فاجعه بار« و »بدترین روز 

در تاریخ« امریکا خوانده است.
ترمپ روز یک شنبه، ۲۹ جنوری، در سخنرانی 
انتخاباتی اش در کارولینای شمالی گفته است 
که شیوه نادرست خروج نیروها توسط حکومت 
را  اوکراین  به  پوتین  زمینه حمله  بایدن،  جو 

فراهم کرد.
دالر  »میلیاردها  که  است  افزوده  همچنان  او 
جمله  از  امریکایی«  پیش رفته  سالح های 
»دوربین های دید در شب« به دست طالبان 

هماهنگ کننده  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
متحد  ملل  سازمان  بشردوستانه  کمک های 
)اوچا( می گوید که نرخ سوءتغذیه در افغانستان 
به طور نگران کننده ای باال بوده و چهار میلیون 

تن را تحت تاثیر قرار داده است.
توییتی  نشر  با  دلو،   ۹ یک شنبه،  روز  اوچا 
نگاشته است که میزان سوءتغذیه در افغانستان 

به طور نگران کننده ای باال است.

افتاده که این گروه را قادر به عملیات در شب 
کرده است.

افزوده است: »طالبان هرگز قادر به جنگ  او 
در شب به دلیل نداشتن دوربین دید در شب 

این نهاد افزوده است که چهار میلیون تن دچار 
میلیون  سه  از  بیش  شامل  که  سوءتغذیه اند 
کودک و ۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده می شود.

به گفته اوچا، ۸۷۵ هزار کودک شدیداً دچار 
سوءتغذیه اند و ۲.۳ میلیون کودک دیگر به طور 

نسبی سوءتغذیه دارند.
اوچا خاطرنشان کرده که حمایت مالی پایدار 
از درمانو  پیش گیرانه دوام دار  اطمینان  برای 

نبودند، اما ما هزاران مدل جدید آن را به آن ها 
دادیم که خیلی بهتر از خود ما است، بهترین 

مدل جدید است.«
ترمپ گفت است: »ما یک ارتش بیدار داریم 
که می تواند بجنگد، همان طور که در افغانستان 
ثابت شد، پیروز شود. ارتشی ها بسیار عالی اند، 
اما رهبری، مایه آبروریزی است.«رییس جمهور 
پیشین امریکا خطاب به هوادارانش گفته است: 
»سرتان را باال بگیرید، ما عالی عمل کردیم؛ 

آن ها ]طالبان[ به ما احترام می گذاشتند.«
از  امریکایی  سربازان  خروج  و  کاهش  شیوه 
طالبان  دست  به  کشور  سقوط  و  افغانستان 
یکی از بحث های جدی در انتخابات پیش روی 

امریکا است.

سوء تغذیه حیاتی است.
طالبان  روی کارآمدن  با  که  است  گفتنی 
به طور  گرسنه گی  و  فقر  افغانستان،  در 

بی پیشینه ای افزایش یافته است.
طالبان  که  دارند  تاکید  کمک رسان  نهادهای 
باید مانع فعالیت کارمندان زن نشوند تا آنان 
افراد نیازمند از جمله  به گونه بهتر بتوانند به 

زنان و کودکان رسیده گی کنند.

ترمپسقوطکابلبهدستطالبانرا»بدترینروزدرتاریخ«
امریکاخواند

اوچا:
سوءتغذیهچهارمیلیونتنرادرافغانستانتحتتاثیرقراردادهاست



 

به نظر می رسد که گروه طالبان همه عزم خود را جزم 
کرده است تا هرچه در توان دارد، برای به حاشیه بردن 
زنان و تضعیف جایگاه آنان در اجتماع افغانستان به خرج 
محرومیت  زنان،  علیه  گروه  این  اقدام  تازه ترین  دهد. 
دروازه  بستن  درواقع  و  کانکور  در  اشتراک  از  دختران 
دانشگاه ها به روی آنان است و این قطعاً آخرین اقدام در 

این مسیر نخواهد بود.
بسیاری در داخل و خارج کشور می پرسند که چرا طالبان 
دست به چنین اقدام های نامعقولی می زنند؟ اقدام هایی که 
امروزه بیش از هر زمان دیگری ضدانسانی و غیراخالقی 
پرسش  این  به  گوناگونی  پاسخ های  می رود.  شمار  به 
تا  طالبان،  جناح های  درونی  اختالفات  از  می شود،  داده 
رویکرد سخت گیرانه و افراطی امیرالمومنین شان، تا نفوذ 
استخبارات پاکستان، تا رقابت با داعش بر سر افراط گرایی. 
یک  از  گوشه هایی  به  یادشده  پاسخ های  یکایک  شاید 
به  ناظر  پاسخ ها  از  اما یکی  اشاره کند،  پیچیده  واقعیت 
»جهان بینی« طالبان و جایگاه زن در آن است. معموالً 
هر جهان بینی از سه رکن اساسی تشکیل می شود: انسان، 
دین  زبان  در  را  جهان  ماورای  جهان.  ماورای  و  جهان 
»عالَم غیب« و در زبان فلسفه »متافیزیک« می گویند که 
شامل خدا، فرشته گان، ارواح و عوالم مجردات است. در 
جهان بینی طالبان و دیگر افراط گرایان مذهبی، انسان به 
ارزش  او  به  آن چه  و  ندارد  و جایگاهی  ارزش  ذات خود 
گرایش  دینی،  اعتقاد  مانند  دیگری  عوامل  می بخشد، 

حزبی، ریشه های تباری و مانند این ها است. 
عصر  از  پس  انسان گرایی،  یا  اومانیسم  که  روزگاری  از 
رنسانس، به میان آمد، یکی از مقوله های بنیادین تفکر 
بود، صرف  انسان  ذاتی  ارزش  بر  تاکید  امروز،  در جهان 
نظر از سایر صفات و نسبت ها. انسان گرایی تاکید داشت 
بدون  و  مادینه گی  و  نرینه گی  به  توجه  بدون  انسان  که 
تفکیک میان مسلمان و نامسلمان و بدون فرق میان سیاه 
بی عدالتی  و  تبعیض  پایه  می تواند  هرکدام  که  و سفید، 
میان انسان ها شود، دارای ارزشی ذاتی است که به صرف 
انسان بودن حاصل می شود. طبق این دیدگاه، انسان برای 
به  نیاز  و جایگاه شایسته،  از کرامت، حقوق  برخورداری 
هیچ عامل دیگری فراتر از انسان بودن خود ندارد. انسان 
بودن کافی است تا همه مزایای یاد شده را برایش تثبیت 
کند و به عبارتی، همه این ها با خود انسان متولد می شود، 
نه این که کسی به وی ببخشد و هرگاه خواست، از وی 
چنین  از  برخاسته  بشر  حقوق  اعالمیه  بگیرد.  پس  باز 

دیدگاهی است.
 این دیدگاه با آن که ظاهراً محصول جنبش های فلسفی 
و  ادیان همخوانی دارد  با روح  اما در ژرفای خود  است، 
فراوانی شده  دست کم در میان مسلمانان، تالش نظری 
است تا اثبات شود که دین با بی عدالتی و نابرابری میان 
انسان ها موافق نیست و کرامت ذاتی آدمی وابسته به هیچ 

امری فراتر از انسانیت انسان ها نیست.
به  دیدگاهی  چنین  افراطی،  گروه های  دیگر  و  طالبان 
و  همفکر  گروه  این  با  که  را  انسان هایی  و  ندارند  آدمی 
همتبار نباشند، فاقد کرامت و ارزش انسانی می شمارند. 
نه شیعه و  برابرند،  نامسلمان  و  نه مسلمان  آنان  نظر  از 
سنی، نه مرد و زن و نه همتباران شان با ناهمتباران. از 
این رو، یکی از مبارزاتی که دیگر مردمان نیاز دارند برای 
آن کمر ببندند، به چالش گرفتن این نگرش غیرانسانی 
به انسان است. آن چه امروزه و بلکه از بسیار سال ها، در 
این سرزمین در معرض خطر قرار داشته، انسانیت بوده 
است، نه دین، قومیت، فرهنگ یا هیچ امر انتزاعی دیگر، و 
امروز باید به دفاع از آن کمر بست. تبعیض در برابر زنان 
این جامعه از میان نخواهد رفت مگر آن گاه که انسانیت 
بدون هیچ پسوند و پیشوندی مدار کرامت، عزت و حقوق 

شهروندی باشد.

محرومیتمضاعفزنان
درسایهطالبان

دو شنبه
شماره 3832

10 دلو 1401
30 جنوری 2023

سال شانزدهم

2

آموزش  و  کار  بر حق  دامنه محدودیت های طالبانی 
وزارت  می شود.  گستره تر  روز  هر  گذشت  با  زنان 
به  به تازه گی  طالبان  اداره  زیر  عالی  تحصیالت 
در  عالی خصوصی  تحصیالت  نهادهای  و  دانشگاه ها 
کشور دستور داده است که دانشجویان دختر را برای 
نکنند.  آینده خورشیدی جذب  بهاری سال  سمستر 
شماری از دختران و زنان این دستور تازه طالبان را 
آن  بر  و  می کنند  عنوان  خود  حقوق  گروگان گیری 
از این پیش  اعتراض دارند. هرچند این قشر جامعه 
صدا  زنان  حقوق  محدودکننده  دستورهای  به  بارها 
بلند کرده اند، اما نتیجه مثبتی در پی نداشته است. 
دست  بار  این  زنان  و  دختر  دانش آموزان  از  شماری 
به دامان جامعه جهانی شده اند. آنان کسب آموزش و 
تحصیل را ابتدایی ترین حق بنادی خود می دانند و ز 
جامعه جهانی می خواهند که سکوت خود را در برابر 
هرچند  بشکنند.  طالبان،  سیاست های سرکوب گرانه 
نهادهای تحصیلی خصوصی نیز این محدودیت تازه 
نیستند  اما حاضر  می دانند،  به ضرر خود  را  طالبان 
و  دانشگاه ها  اتحادیه  کنند.  نظر  ابراز  باره  این  در 
از  اما  کشور  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسه های 
این پیش هشدار داده است که به دلیل منع تحصیل 
تحصیلی خصوصی  نهاد  ده ها  دارد  احتمال  دختران 

فعالیت خود را توقف دهند.
 ۹ یک شنبه،  روز  کابل  در  معترض  زنان  از  شماری 
دختران  منع جذب  دستور  به  را  خود  اعتراض  دلو، 
ابراز  کشور  خصوصی  موسسه های  و  دانشگاه ها  در 
حقوق  جزو  را  »اشتغال«  و  »آموزش«  آنان  کردند. 
اساسی خود عنوان می کنند که از سوی طالبان سلب 
شده است. این زنان با سر دادن شعارهای دادخواهانه 
می گویند: »ما زنان حکومت طالبان را نمی پذیریم و 
طالبان مخاطب ما نیستند. ما از سازمان ملل، جامعه 
جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشری خواستاریم 
اسارت  بند  در  که  افغانستان  زنان  ما  حقوق  از  که 
طالبان مانده ایم، دفاع کنند.« این زنان معترض یک 
روزنامه ۸صبح فرستاده اند. یکی  را در  نوار تصویری 
نماینده گی  به  اعتراضی  متن  با خوانش  زنان  این  از 
به هیچ عنوانی حاضر  از دیگران می افزاید: »طالبان 
آنان  باشند.  پذیرا  جامعه  در  را  زنان  ما  که  نیستند 
حتا حقوق اولیه ما را سلب کرده اند و حق آموزش و 

اشتغال یکی از مهم ترین حقوق ما است.« 
گذشته  روز  دختر  دانش آموزان  از  شماری  همچنان 
به دستور منع جذب  )یک شنبه، ۹ دلو( در واکنش 
دختران در دانشگاه های خصوصی صدا بلند کرده اند. 
یک  در  تخار«  زنان  »جنبش  چتر  زیر  دختران  این 
فضای بسته با سر دادن شعارهای »تا امر ثانی دختر 
آموزش  ما  ثانی شان،  امر  به  لعنت  ممنوع،  بودن 
طالبانی را نمی خواهیم« کتاب های درسی مکتب را 
به رسم اعتراض پاره کردند. این دختران معترض از 
جامعه جهانی می خواهند که سکوت خود را در برابر 

طالبان بشکند.
زنان و دختران معترض در والیت تخار به این باورند 
برای  را  درخشانی  آینده  می توانند  باسواد  زنان  که 
آموزش  اما طالبان حق کسب  بزنند،  رقم  خانواده ها 
آنان را به گروگان گرفته است. یکی از این دختران 
معترض که هویتش محفوظ است، با چهره پوشیده 
می گوید: »از جامعه جهانی خواهشمندم که طالبان را 
به رسمیت نشناسید. طالبان دشمن بیست سال پیش 
ما بوده اند و هیچ تغییری هم نکرده اند. اگر طالبان را 
به رسمیت بشناسید، ما دختران و زنان افغانستان از 

بین می رویم.«
معترض دیگری با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در 
قبال تلف شدن حقوق زنان، می گوید: »هدف امر ثانی 
طالبان، زنان و دختران بی سرپناه افغانستان هستند. 
در افغانستان ابتدایی ترین حقوق زنان و دختران در 
طالبان  اهداف  شدن  قربانی  و  شدن  پای مال  حال 
است و جهان و سازمان ملل در سکوت شرم گونه خود 
ایستاده گی  زمانی  تا  می دهند.  ادامه  زنان  مقابل  در 
می کنیم که دوباره به حقوق خود دست یابیم؛ زیرا این 
ابتدایی ترین حق است که برای آن مبارزه می کنیم.« 
این معترض می افزاید: »خواست ما از سازمان ملل و 
جامعه جهانی این است که به این سکوت شرم ناک تان 
افغان  دختران  پناه  و  داد  به  و  بگذارید  پایان  نقطه 

برسید؛ چون این جا دیگر فضایی برای نفس کشیدن 
نیست.«

این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که همزمان با 
نزدیک شدن آزمون ورودی به دانشگاه های خصوصی، 
آزمون  در  دختران  جذب  مکتوبی  صدور  با  طالبان 
کانکور پیش رو را منع کرده اند. این مکتوب روز شنبه، 
افغان،  محمد سلیم  امضای  با  و  شده  صادر  دلو،   ۸
رییس امور محصالن خصوصی وزارت تحصیالت عالی 
این  بر اساس محتوای  است.  مزین  طالبان،  اداره  زیر 
مکتوب، هیچ محدودیتی برای جذب دانشجویان پسر 
وضع  خصوصی،  تحصیلی  نهادهای  و  دانشگاه ها  در 
وزارت  خصوصی  محصالن  امور  رییس  است.  نشده 
تحصیالت عالی طالبان در این مکتوب به دانشگاه های 
با  تخلف  در صورت  که  است  داده  خصوصی هشدار 

برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
حالی  در  طالبان  اداره  زیر  عالی  تحصیالت  وزارت 
جذب دانشجو در دانشگاه ها و موسسه های تحصیالت 
عالی خصوصی را تا صدور »امر ثانی« منع قرار داده 
که این وزارت در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی 
تحصیل زنان را نیز تا امر ثانی ممنوع اعالم کرده است. 
باز شدن مکتب های متوسطه و لیسه های دخترانه نیز 
در بیش از یک سال و هفت ماه گذشته منتظر »امر 
ثانی« طالبان است که تاکنون صادر نشده است. کار 
خارجی  و  داخلی  خصوصی  موسسه های  در  زنان 
و  شده  تعلیق  این سو  به  مدتی  از  نیز  افغانستان  در 

از سرگیری آن منتظر امر ثانی طالبان است.

اتحادیه نهادهای خصوصی تحصیلی
ملی  سازمان های  و  شهروندان  واکنش  کنار  در 
دختران،  تحصیل  و  آموزش  منع  به  بین المللی  و 
طالبان  تصمیم  این  از  نیز  خصوصی  دانشگاه های 
با توجه  ابراز نگرانی کرده اند. هرچند این دانشگاه ها 
به شرایط محدودکننده آزادی بیان در کشور حاضر 
نیستند درباره تصمیم های طالبان آزادانه نظر بدهند 
این  با  نهادها  این  مسووالن  اما  کنند،  انتقاد  یا  و 

محدودیت ها موافق نیستند.
اتحادیه  مطبوعات  رییس  ناصری،  محمد کریم 
دانشگاه ها و موسسه های تحصیالت عالی خصوصی، 
از این پیش در صحبت با رسانه ها گفته است که منع 
متضرر  را  خصوصی  دانشگاه های  دختران،  تحصیل 
می سازد و ممکن در پی وضع این دست محدودیت ها، 
ده ها نهاد تحصیلی خصوصی فعالیت خود را به علت  
بروز مشکالت اقتصادی، متوقف کنند. آمارهای موجود 
نزد اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های تحصیالت عالی 
خصوصی نشان می دهند که با دستور منع تحصیل 
از  از ۷۰ هزار دانشجوی دختر  دختران حدود بیش 
رفتن به نهادهای تحصیلی خصوصی محروم شده اند. 

اتحادیه دانشگاه ها و  نزد  آمارهای ثبت شده  بر اساس 
موسسه های تحصیلی خصوصی، در حال حاضر ۲۸ 
خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسه   11۲ و  دانشگاه 
مجموعی  شمار  دارند.  فعالیت  کشور  سرتاسر  در 
دانشجویان این نهادها حدود ۲۰۰ هزار تن تخمین 
شکل  دختران  را  آنان  درصد   ۳۵ که  است  شده 
دانشگاه های  که  صورتی  در  حال،  این  با  می دهند. 
نتوانند دختران را جذب  آینده  برای سال  خصوصی 
کنند، از ارایه خدمات تحصیلی به حدود ۳۵ درصد 
از دانشجویان در مقاطع لیسانس و ماستری، محروم 
خواهند شد. از سوی دیگر، با سقوط نظام جمهوری در 
اسد 1۴۰۰ خورشیدی، نهادهای تحصیلی خصوصی 
حدود ۵۰ درصد دانشجویان خود را از دست داده اند.

واکنش ها به منع جذب دانشجویان دختر 
دستور طالبان به دانشگاه ها و موسسه های تحصیلی 
خصوصی مبنی بر ممنوعیت جذب دانشجویان دختر، 
واکنش های مختلفی را بر انگیخته است. فعاالن حقوق 
بشر منع تحصیل دختران را دشمنی طالبان با آبادانی 
کشور و نقض حقوق بشری زنان در افغانستان توصیف 

می کنند. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  نظری،  نعیم 
افغانستان، به روزنامه ۸صبح می گوید: »محروم سازی 
دشمنی  تحصیل،  به  دسترسی  از  زنان  و  دختران 
نقض  و  افغانستان  آبادانی  و  توسعه  علم،  با  آشکار 
است.«  کشور  دختران  و  زنان  بشری  حقوق  صریح 
این دستور  با صدور  آقای نظری می افزاید: »طالبان 

و نشر آن در رسانه های همه گانی، عالوه بر تأکید بر 
به  لجوجانه ضمنی  پیام  زن ستیزانه خویش،  مواضع 
دارند و آن  نیز  بین المللی  افغانستان و جامعه  مردم 
این که خواست های تان را به هیچ می انگاریم و آن چه 

می خواهیم، می کنیم.«
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
بر  جهانی  جامعه  فشارهای  که  می سازد  خاطرنشان 
طالبان تا این دم کافی و کارساز نبوده و باید بیشتر 

و بیشتر شود.
در  متحده  ایاالت  پیشین  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
در  منع جذب دختران  به  نیز  افغانستان،  امور صلح 
عالی خصوصی  تحصیالت  موسسه های  و  دانشگاه ها 
واکنش نشان داده است. خلیل زاد می گوید که نیت 
طالبان ممنوعیت موقت تحصیل برای دختران نیست. 
او منع اشتراک زنان در آزمون های کانکور دانشگاه ها 
و موسسه های تحصیلی خصوصی از سوی طالبان را 
تقویت کننده فرمان قبلی این گروه در پیوند به منع 
تحصیل زنان دانسته و در برگه توییترش نوشته است: 
»طالبان زنان را از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها 
فرمان  تقویت  بر  چکشی  تصمیم  این  کرده اند.  منع 

قبلی برای منع تحصیالت عالی زنان است.« 
نماینده پیشین ایاالت متحده در امور صلح افغاستان 
افزوده است که این تصمیم در مشورت با افراد کلیدی 
طالبان گرفته نشده است و همچنان بخش بزرگی از 
شهروندان افغانستان با این تصمیم مخالف اند. از دید 
او، این دستور طالبان رنج مردم افغانستان را افزایش 

می دهد و کشور را به حاشیه خواهد کشاند.
طالبان در بیش از یک ونیم سال حاکمیت بر کشور، 
وضع  دختران  و  زنان  فعالیت  بر  فراوانی  محدودیت 
لیسه  و  متوسطه  مکتب های  بودن  مسدود  کرده اند. 
داخلی  موسسه های  در  زنان  کار  تعلیق  دخترانه، 
به  دانشگاه ها  بودن  مسدود  غیر دولتی،  خارجی  و 
در  ماسک  بدون  منع حضور دختران  روی دختران، 
پارک های  در  زنان  حضور  منع  تلویزیون،  پرده های 
تفریحی و حمام های عمومی زنانه از محدودیت هایی 

است که بر زنان وضع شده است.

تالش های جامعه جهانی
جامعه  از  حالی  در  کشور  معترض  دختران  و  زنان 
جهانی می خواهند که از حقوق آنان در برابر طالبان 
و  اروپا  اتحادیه  نماینده  گفت وگوهای  که  کند  دفاع 
نماینده گان سازمان ملل متحد با طالبان از دیر زمانی 
جریان دارد. آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل 
متحد، در شروع ماه دلو وارد کابل شد و درباره حقوق 
شهروندان به ویژه حقوق زنان با گروه طالبان گفت وگو 
کرد. او بعد از پایان سفرش به افغانستان، توضیح داد 
به  شمول سرپرست  با چهار وزیر کابینه طالبان  که 
وزارت امور خارجه و معاون رییس الوزرای این گروه 
دیدار داشته و همه این اعضای بلندپایه طالبان با او 
گفته های یک سان داشته اند. آمنه محمد خاطرنشان 
ساخته که نیاز است طالبان از قرن 1۳ به قرن ۲1 
انتقال داده شوند. او توصیه کرده که باید از هر اهرمی 
استفاده کرد تا طالبان به اصول »خانواده بین الملل« 

تن دهند. 
از سوی دیگر، توماس نیکالسون، نماینده ویژه اتحادیه 
اروپا برای افغانستان، می گوید که این اتحادیه و بریتانیا 
در حال بررسی راه های بیشتر برای حمایت از مردم 
افغانستان هستند. او روز شنبه، ۸ دلو، در توییتی از 
دیدارش با طارق احمد، نماینده نخست وزیر بریتانیا 
در امور کشورهای مشترک المنافع در جنوب آسیا، در 
لندن خبر داده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفته 
افغانستان  در  جاری  چالش های  مورد  در  »ما  است: 
بریتانیا می توانند به  اروپا و  اتحادیه  و این که چگونه 
تالش ها برای حمایت از مردم افغانستان بدون آسیب 
ادامه  آنان  بشری  برحق حقوق   به مطالبات  رساندن 

دهند، بحث کردیم.«
اسالمی  کشورهای  بیشتر  نماینده گان  این،  کنار  در 
که  خواسته اند  طالبان  از  افغانستان  همسایه های  و 
محدودیت های موجود بر زنان را برطرف و به حقوق 
بشری احترام قایل شوند. طالبان اما می گویند که به 
حقوق شهروندان به ویژه زنان در روشنی اصول دین 
از  شماری  سوی  از  که  برداشتی  هستند؛  پای بند 
عالمان دین در مصر، ایران و کشورهای دیگری خالف 

آموزه های اسالم توصیف شده است.

تحصیل حق ما است، 
سکوتدربرابرطالبانرابشکنید

فهیم امین

زنانمعترضبهجامعهجهانی:



را فعال کنیم، چرا که پیروزی به یاری خداوند نزدیک 
است. تسلط بر خراسان نیازمند آن است که اشخاص 
شوند،  انتخاب  حامیان مان  و  یاران  میان  از  مناسب 
به ویژه از میان طالبان و فرماند هان مخلصش و در راس 

آنان امیرالمومنین ]مال محمدعمر[.«
ظاهراً انتخاب طالبان به معنای پذیرش و ادغام کامل 
است.  نبوده  القاعده  به  گروه  این  برجسته  اعضای 
احساسی  برخوردهای  به  نسبت  ادامه  در  ظواهری 
است.  داده  بن الدن هشدار  به  طالبان،  با  و هیجانی 
به باور وی، القاعده باید با طالبان عاقالنه و با درایت 
برخورد کند. در ادامه شرایطی برای برخورد این گروه 
با طالبان مشخص شده است: »البته ما باید با ]طالبان[ 
با درایت و عاقالنه رفتار کنیم، نه احساساتی و هیجانی. 
مانعی  برویم.  پیش  گام به گام  آنان  با  باید  همچنین 
ندارد که بعضی از حیله ها ی شرعی را در برابر طالبان 
با  را  استفاده کنیم. ]شایسته است که[ همه  مسایل 
آنان در میان نگذاریم و وجود واقعی ]دستاوردها[ را 
به حداقل ممکن برسانیم تا خیلی کمتر از آن چه که 

هست، نمایش داده شود.«

از  بیشتر  که  بوده  باورمند  زمان  آن  در  ظواهری 
آگاهی دهی  روی  احساسات،  و  شور  برانگیختن 
او تذکر داده که  این گروه تمرکز شود.  جنگ جویان 
چنین کاری از طریق نشست های بزرگ و دسته جمعی 
ممکن است. همچنان در بخشی گفته شده است که 
القاعده باید از شیوه خاص آموزشی به گونه عام برای 

پیروی  برای طالبان  به گونه خاص  و  افغانستان  مردم 
کند؛ زیرا به عقیده ظواهری، چنین اقدامی سبب ایجاد 
نسلی از رهبران ایدیولوژیک در افغانستان خواهد شد 
قلمروشان  از  بتوانند  آن  از  برخاسته  جنگ جویان  تا 
عملیات  خارج  و  داخل  در  و  محافظت  خراسان  در 

راه اندازی کنند.

القاعده  برنامه  ظواهری؛  سناریوی  اولین  تحقق 
برای فعالیت زیر حاکمیت طالبان چیست؟

پیش بینی  را  افغانستان  شرایط  نامه اش  در  ظواهری 
طالبان  بازگشت  است.  کرده  ارایه  را  سناریو  چهار  و 
به قدرت  بازگشت طالبان  راه صلح آمیز،  از  به قدرت 
با توسل به قوه قهریه، بالتکلیفی طرف ها و استمرار 
شمرده  احتماالتی  از  توقع  خالف   رخ داد  و  جنگ 
نامه اش  در  القاعده  کشته شده  رهبر  که  می شود 
این  است.  کرده  ارایه  افغانستان  وضعیت  مورد  در 
است.  یافته  شرح  مفصل  به گونه  ادامه  در  پیش بینی 
اول گفته است که یکی  ظواهری در مورد سناریوی 
محدودیت  وضع  صلح،  برقراری  شرایط  مهم ترین  از 
علیه القاعده و عدم اجازه فعالیت این گروه برای هدف  
نظر  به  او،  باور  به  است.  نیروهای خارجی  دادن  قرار 
این  برای پذیرش  به گونه شخصی  می آید که طالبان 
شرط آماده گی دارند. با انتقاد به این رویکرد طالبان، 
وی گفته است که انسان عاقل، صادق و آزاده حاضر به 
پذیرش این شروط نیست؛ زیرا اگر امریکا و متحدانش 
تحت هر شرایطی راه خروج بیابند، به باور او، افرادی 
در میان طالبان هستند که می توانند کاری کنند تا این 

گروه قوی تر از آن چه بود، برگردد.

در نامه  آمده است: »من معتقدم که صلیبی ها با وجود 
استکبار، هراس و دلهره شان، برای امضای توافق با مال 
محمدعمر هزاران بار مردد می شوند و ترجیح می دهند 
نام  به  منافقان  و  جاسوسان  خاینان،  از  بعضی  با  که 
طالبان معتدل مذاکره و توافق کنند. در عین زمان، 
آن ها گزینه  حزب اسالمی ساقط شده، گزینه  رهبران 
متعفن پیشین جهادی که چون کوهان های پاره شده  
بدبوی شترها هستند، یا گزینه مختلط از این اوباش  
با دست نشانده گان سی آی ای و افغان های سفله ای به 
بررسی  را در حال  و هم قطارانش  مانند حامد کرزی 

هستند.«

بر مبنای پیش بینی ظواهری، امریکا در جریان همان 
ماه به حمالت شدید بر طالبان دل خوش می کرد و 
تالش داشت تا با وادار کردن گروه طالبان به عملی 
این  خارجی،  نیروهای   امنیت  تضمین  طرح  کردن 
کاهش  یا  خروج  روند  بتوانند  متحدانش  و  کشور 

نیروهای شان را انجام دهند.

ادامه در صفحه 5

کشته شدن بن الدن نوشته شده است. در متن تذکر 
یافته که نامه پاسخی به دو نامه  قبلی بن الدن است. 
ظواهری گفته که این نامه ها را در ماه های محرم الحرام 
و ربیع الثانی همان سال دریافت کرده، اما به جز موارد 
مهم، جزییات دقیقی از گفته های بن الدن نداده است.

القاعده در  به مسایل مختلف گروه  نامه ظواهری  در 
بخشی  که  است  شده  پرداخته  متفاوت  جغرافیای 
نیز  را  الدن  بن  فرستاده شده  نامه های  محتوای  از 
می رساند. نکات مهم این نامه، »مساله یمن و ماحول 
القاعده[«،  رهبران  ]از  محمود  شیخ  »تقرر  یمن«، 
بر  »تمرکز  و  اوباما«  به  هشدارآمیز  نامه  »ارسال 
برنامه های تبلیغاتی در مورد قضیه فلسطین« خوانده 
شده است. در این میان، مسایل مربوط به افغانستان 
که در ماحول موضوع یمن یاد شده، بخش بیشتر و 
برجسته تر نامه ظواهری به بن الدن را تشکیل می دهد، 
از جمله افغانستان در زمان حاکمیت دوباره طالبان و 
برنامه ریزی های القاعده برای مدیریت اوضاع در شرایط 
متفاوت. این نامه به زبان عربی نوشته و به زبان فارسی 

برگردان شده است.

همچنان  طالبان  رهبران  افغانستان؛  جنگ 
مهره های انتخابی القاعده اند؟

ایمن الظواهری در بخشی از نامه اش به بن الدن زیر 
اهمیت جنگ شبکه  بر  بر خراسان«،  »تسلط  عنوان 
القاعده در افغانستان تأکید کرده است. او در گام نخست 
به بایدهای جنگ القاعده در افغانستان اشاره و سپس 
سناریوهایی را مطرح کرده است. ظواهری در نامه اش 
گفته است: »فکر کنم ما باید پایگاه جهاد در افغانستان 
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اسامه بن الدن، موسس گروه القاعده و ایمن الظواهری، معاون وی هنگام حضور در یک نشست خبری در 
سال 1۹۹۷

اوباما، بایدن، کلینتون و شماری دیگر از مقامات 
بلندرتبه امریکایی در اتاق وضعیت، عملیات 
بر مخفیگاه بن الدن را به گونه زنده نظارت 

می کردند

حامد کرزی، عبداهلل عبداهلل و عبدالرب رسول 
سیاف هنگام دیدار و مشوره در مورد مذاکرات 

صلح با طالبان

مال عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزار و مسوول 
پیشین دفتر سیاسی طالبان در قطر با شماری از 

اعضای هیأت مذاکره کننده این گروه

گشت زنی نیروهای آموزش دیده طالبان در 
شهرهای افغانستان، پس از بازگشت دوباره به 

قدرت

ظواهری در نامه اش گفته 
است: »فکر کنم ما باید پایگاه 

جهاد در افغانستان را فعال 
کنیم، چرا که پیروزی به یاری 

خداوند نزدیک است. تسلط 
بر خراسان نیازمند آن است 
که اشخاص مناسب از میان 
یاران و حامیان مان انتخاب 

شوند، به ویژه از میان طالبان 
و فرماند هان مخلصش و در 

راس آنان امیرالمومنین ]مال 
محمدعمر[.«

بازخوانیپروندهایبتآباد؛

الظواهری در آخرین نامه اش 
به بن الدن چه گفته بود؟

یک نامه محرم ایمن الظواهری، 
که  القاعده  رهبر کشته شده 
الدن  بن  به  او  نامه  آخرین 
بخش  می شود،  شمرده 
القاعده  برنامه های  از  زیادی 
کنترل  تحت  افغانستان  برای 
طالبان را فاش می کند. ظواهری 
در این نامه به مسایل مربوط به افغانستان، جنگ یمن، 
اوباما،  به  هشدارآمیز  نامه  فرستادن  ایران،  با  ارتباط 
بسیج دنیای اسالم، به ویژه در مورد قضیه فلسطین، 
تبلیغاتی  کتاب  چاپ  و  درون سازمانی  استخدام های 
ارایه  محور  در  همچنان  است.  پرداخته  گروه  این 
برگشت  بر  تمرکز  با  افغانستان،  سناریوهای وضعیت 
طالبان به قدرت، برنامه های القاعده نیز از سوی ایمن 
شده  تشریح  واضح  گونه  به  الدن  بن  به  الظواهری 
ادامه همکاری عمیق  بیانگر  نامه  این  است. محتوای 
القاعده با گروه طالبان است؛ همکاری ای که بارها از 
سوی رهبران این گروه رد شده است. همچنان نامه 
نگرانی ظواهری در راستای مذاکره طالبان معتدل با 
امریکا را در بر می گیرد و از این افراد به عنوان خاین ، 
جاسوس و منافق نام برده شده است. ترس آی اس آی 
گزینه  بر  تأکید  و  پاکستانی  طالبان  قدرت گیری  از 
حزب اسالمی برای قدرت گیری در افغانستان، بخش 
دیگر این نامه است. ظواهری همچنان ارتباط نزدیک 
جمهوری اسالمی ایران با القاعده در زمینه رفت وآمد 
رهبران و جنگ جویان این گروه را فاش کرده است. 
و  کرزی  حامد  به  توهین آمیز  واژه های  از  استفاده 
رهبران جهادی پیشین نیز در بخشی از این متن به 
نظر می آید. او در پایان از بن الدن خواسته است که 

پس از دریافت و خواندن نامه، آن را نابود کند.
در اواخر یک شنبه شب، دوم می ۲۰11، باراک اوباما، 
بن  اسامه  اعالم کرد که  امریکا،  رییس جمهور وقت 
پاکستان  ایبت آباد  در  القاعده،  گروه  رهبر  الدن، 
نیروهای  کشته شده است. وی در پی عملیات ویژه 
امریکایی، در خانه اش کشته و جسدش به دریا انداخته 
تأیید و  را  ادامه مرگ رهبرش  القاعده در  شد. گروه 
ایمن الظواهری، معاون این گروه را به سمت رهبری 
منصوب کرد. هرچند روابط و صحبت های این دو رهبر 
اما آخرین نامه  القاعده تا حد ممکن محفوظ مانده، 
الظواهری به بن الدن، ابعاد کار القاعده تحت رهبری 
را فاش  افغانستان  به ویژه در  این دو فرد در منطقه، 
می سازد. این  نامه در 1۶ می ۲۰1۰ میالدی، مصادف 
از  قبل  یک سال  دقیق  و  با ۳ جمادی الثانی 1۴۳1 

حسیب بهش
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جهادیسمبینالمللی؛

از نظر ظواهری سخیف و پست است،  کارهایی که 
به  معتقد  اسالمی  سازمان  یک  شأن  در  که  می زند 
را  نگرانی  همین  ظواهری  نیست.  دینی  ارزش های 
در آخرین نامه اش به اسامه بن الدن در باره طالبان 
هم به صورت تلویحی به میان می آورد که عناصر از 
او خاین، جاسوس و منافق در رهبری طالبان،  نظر 
ممکن است به صلح با امریکا تن بدهند و خون هزاران 
جنگ جوی آن را برای رسیدن به قدرت و ثروت به 
فروش برسانند. در آن جا اشاره می کند که القاعده باید 

برای چنین سناریویی، آماده گی داشته باشد.
سر  بر  تنها  المسلمین،  اخوان  با  القاعده  اختالف 
اولویت دادن این گروه به قدرت سیاسی نیست، بلکه 
بر جایگاه جهاد در استراتژی این دو سازمان است. 
اخوان المسلمین از گروه های تیوری پرداز برای جهاد 
به معنای جنگ مسلحانه بوده و حسن البنا یکی از 
رسایل حزبی اش را در باره جهاد نوشته است. سپس 
رساله او، با رساله ای از ابو االعلی مودودی و رساله ای 
از سید قطب، که در اصل یکی از فصل های کتاب 
گروه های  سوی  از  بود،  الطریق  فی  معالم  جنجالی 
و  پاکستان  اسالمی  جماعت  مانند  سیاسی،  اسالم 
برخی از سازمان های مجاهدین افغانستان، در قالب 
کالسیک  مانیفیست  و  رسید  نشر  به  کتاب  یک 
به خوبی  زمان  آن  در  رساله  این  شد.  جهادیست ها 
همان هدفی را تعقیب می کرد که غرب برای جنگ 
با کمونیسم در کشورهای اسالمی در نظر داشت. این 
میانه  سده های  در  که  را  جهاد  مفهوم  واقع  در  اثر 
تاریخ اسالم از سوی عارفان و صوفیان مسلمان بیشتر 
با جهاد با نفس و تزکیه باطن پیوند یافته و کارکرد 
سیاسی خود را از دست داده بود، مورد بازسازی قرار 
داد تا آن را به معنای جنگ مسلحانه با نامسلمانان و 

در هنگام ضرورت با مسلمانان، برجسته بسازد.
وسیله  هم  جهاد  بین المللی،  جهادیسم  نظر  از 
است و هم هدف. در تفکر سنتی مسلمانان، جهاد 
وسیله است، چه برای دفاع از شهروندان مسلمان و 
ابوحنیفه،  امام  نظر  اسالمی، طبق  نامسلمان کشور 
چه برای ترویج دین از نظر برخی از فقهای وابسته به 
دستگاه  امپراطوری، اما هدف نیست. فقهای احناف 
می دانستند؛  لغیره«  َحَسن  و  لذاته  »قبیح  را  جهاد 
یعنی عملی که در ذات خود زشت است، اما بنا بر 
ضرورت جواز می یابد. به عبارت دیگر، صلح اصل است 
و جنگ استثنا. در دیانت سنتی، دین اسالم پنج رکن 
دارد، یکی اعتقادی و چهار تا عبادی، و جهاد در این 
رتبه قرار نمی گیرد. جهادیسم بین المللی این دیدگاه 
را موافق استراتژی خود نمی یابد و دیدگاهی از ابن 
تیمیه را مبنای کار خود قرار می دهد که می گوید 
جهاد رکن ششم اسالم است، اما رکنی که هر پنج 
نظر  از  هستند.  آن  به  وابسته  و  مدیون  دیگر  رکن 
جهادیسم بین المللی، تا اعاده خالفت به سبک قرون 

سرراست به سراغ جهاد رفت و به مسلمانان فهماند 
باید به جهاد  که هر کس به دین خود تعهد دارد، 
بپیوندد. از این رو جهاد در دیدگاه این جریان هم 
به  است  تاکتیک  استراتژی.  هم  و  است  تاکتیک 
و  می شود  ماجرا  شدن  جدی  سبب  که  جهت  این 
و  قرار می دهد  انتخاب  دو راهی  بر سر  را  مسلمانان 
و  می شود  مخالف  نیروهای  رعب  سبب  همزمان 
باز می دارد. استراتژی  از مخالفت آشکار  بسیاری را 
است به این جهت که جهاد مخصوص یک منطقه یا 
یک مقطع تاریخی نیست، بلکه آن چه در افغانستان، 
عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا، مالی و هر جای 
دیگری رخ می دهد، در امتداد یک خط طولی قرار 
می گیرد. این روند به آن جا می انجامد که با درگیری 
و  اسراییل  شکست  و  غرب  و  اسراییل  با  مستقیم 
یک دست شدن کشورهای اسالمی زیر یک رهبری، 
نوبت کشورهای کالن تر فرا می رسد و جهاد وارد فاز 
جهانی خود می شود و تا فتوحات سرتاسری در تمام 

کره زمین ادامه خواهد یافت.
در زمینه ضرورت فتوحات در کشورهای غیر مسلمان 
و جنگ با »تمدن غربی در درون خانه اش« اخوان 
المسلمین با القاعده هم نواست و حسن البنا خود در 
رسایلش بر آن تاکید کرده است؛ اما مناقشه بر سر 
این است که کدام راه زودتر به این هدف می انجامد. 
جهاد  به  افراد  پیوستن  که  بود  معتقد  قطب  سید 
اهداف  که  است  دانشگاهی  مانند  خودش  مبارزه  و 
تربیتی را محَقق می سازد و نیاز به دوره های تربیتی 
نیز  اخوان  بر  انتقاد ظواهری  و  نیست  طوالنی مدت 
همین است که با نزدیک به یک قرن تالش زیر نام 
سربازگیری و تربیت، نتیجه چندانی به دست نیاورده 
این،  بر  افزون  دارد.  قرار  اول خود  و هنوز در جای 
وی تاکید می کند که با ورود به عرصه های سیاسی 
و اجتماعی بسیاری از رهبران این جریان رنگ دیگر 
بازیگران سیاسی را به خود می گیرند و مانند آنان، 
پی  در  افتادن  سرمایه،  جمع آوری  دنیاپرستی،  به 
ازدواج های  و  زن  پی  در  افتادن  لذایذ،  و  تجمالت 
مالی  فساد  انواع  در  شدن  غوطه ور  نهایتاً  و  متعدد 
می شوند، چنان که تجربه این گروه ها در کشورهای 

مختلف آن را ثابت کرده است.
از نظر جهادیسم بین المللی، جهاد مکتبی است که 
هم به پرورش شخصیت مومنان کمک می کند و هم 
راه رسیدن به خالفت اسالمی را کوتاه تر می سازد و 
هم رسالتی برای نسل های آینده تعیین می کند که 
تا فتح تمام کره زمین ادامه خواهد داشت. در مورد 
طالبان، از نامه ظاهری بر می آید که اگر چه بخشی از 
بدنه  اما  راه خیانت خواهد کرد،  نیمه  این گروه در 
با  و  ماند  خواهد  متعهد  آرمان  این  به  جریان  این 
در هم تنیده گی روابط القاعده با این بخش، استراتژی 

جهانی جهادیسم راه خود را خواهد پیمود.

به  که  است  جریانی  بین المللی  جهادیسم  از  مراد 
این جریان  می شود.  العالمی« شناخته  »الجهاد  نام 
در دهه ۸۰ میالدی قرن گذشته در پشاور پاکستان 
عبد اهلل  روند  این  بنیان گذاران  شد.  هسته گذاری 
هر  بودند.  الظواهری  ایمن  و  الدن  بن  اسامه  عزام، 
المسلمین و  از طریق اخوان   یاد شده  سه شخصیت 
با تاثیرپذیری از اندیشه های سید قطب وارد  عمدتاً 
به عنوان  را  بنیادگرایی شده و اسالم سیاسی  مسیر 
راه و روش خود انتخاب کردند. عزام متخصص اصول 
فقه، بن الدن مهندس و ظواهری پزشک بود. ایمن 
بن الدن  اسامه  برید،  اخوان  از  زود  بسیار  ظواهری 
دیرتر تحت تاثیر ظواهری از آن مسیر فاصله گرفت و 
عزام هرچند تا آخر اخوانی ماند، اما »مرچ و مصاله« 
جهادی را به شکل تندی وارد ادبیات اخوان کرد. نقطه 
مشترک دیگری که این سه را به هم پیوند می داد، 
عالوه بر اخوانیت آغازین، گرایش به اعتقادات سلفی 
بود. در اثر تالش آنان و ترکیب اخوانیت با سلفیت بود 
و  نام سلفیت جهادی شکل گرفت  به  که پدیده ای 
پسان تر به جهادیسم بین المللی ارتقا یافت؛ یعنی تبار 
جهادیسم بین المللی به سه آبشخور می رسد: اخوان 
آثار  از  برگرفته  جهادگرایی  و  سلفیت  المسلمین، 
سید قطب. بُعد طنزآمیز ماجرا این است که پروژه 
بنیادگرایی اسالمی از آغاز جنگ سرد به عنوان بازوی 
کمکی غرب در مواجهه با کمونیسم از سوی ایاالت 
انتخاب  منطقه  در  هم پیمانش  دولت های  و  متحده 
انجام  از  بعد  این جریان،  از سران  یک  هر  اما  شد، 
ماموریت خود به مهره سوخته تبدیل شده و همان 
کس که پدیدشان آورده بود، ناپدیدشان کرد. اکنون 
هر سه تن نا م برده از این دنیا رفته اند و هر سه شکار 
عملیاتی شدند که امریکا در پس آن قرار داشت؛ عزام 
با انفجار ماین، بن الدن با شلیک سربازان امریکایی و 

ظواهری با موشک هدایت شده امریکایی.
بین المللی  جهادیسم  به  دادن  پرورش  در  ظواهری 
علمی  توانایی  عزام  مانند  او  داشت.  محوری  نقش 
در  اما  نبود،  کاریزما  دارای  اسامه  مانند  و  نداشت 
سازمان دهی، فعالیت زیرزمینی و کارهای ضد امنیتی 
از هر دو موفقیت بیشتری داشت و به همان جهت 
که  سادات،  انور  قتل  به  مربوط  حوادث  از  توانست 
رهبری  به  رسیدن  تا  افتاد،  زندان  به  خاطرش  به 
موفقیت  با  را  پر پیچ و خمی  مسیر  القاعده  سازمان 
پشت سر بگذارد و رد پای خود را در مسیر جهادیسم 

بین المللی ماندگار کند.
ظواهری در جوانی از سازمان اخوان المسلمین جدا 
شد و سال ها بعد، تفاوت دیدگاه خود با این گروه را 
در کتاب »الحصاد المر، االخوان المسلمین فی ستین 
عاما«، یعنی شصت سال تالش ناکام اخوان المسملین، 
با  بنیادگرایان،  سایر  به سان  ظواهری  داد.  توضیح 
اخوان المسلمین در استراتژی کالن که در بلندمدت 
به برپایی نظام خالفت بینجامد، اتفاق نظر دارد، اما 
راهبردهای  و  تاکتیک ها  به  مربوط  که  جزییاتی  در 
این  و  است  متفاوت  دارای دیدگاهی  است،  مقطعی 
تفاوت به حدی است که کتابی را در نقد آن به نگارش 
در آورده است. از نظر ظواهری اخوان المسلمین بیش 
از آن که سودای دین را داشته باشد، سودای سیاست 
و رسیدن به قدرت را دارد و برای این کار دست به 

وسطا، از میان برداشتن مرزهای کنونی و آوردن همه 
کشورهای مسلمان به زیر سلطه یک خلیفه راه دور 
و درازی است که در عمر یک یا دو نسل برآوردنی 
نیست و باید چندین نسل در این مسیر گام بردارند. 
برای چنین هدفی، باید آماده گی برای جهاد از سطح 
نخبه گان و پیشاهنگان به سطح عامه مردم گسترش 
شوند.  هم رکاب  قافله  این  با  مسلمانان  همه  و  یابد 
این نکته ای است که در نامه ظواهری نیز آمده، اما 
وضوح  به  عزام  عبد اهلل  کتاب های  در  آن  تفصیالت 

بیشتری شرح یافته است.
اخوان المسلمین نیز به اهمیت جهاد باور دارد، اما 
تاکید می کند که پیش از جهاد باید کارهای دیگری 
تربیت، شبکه سازی،  مانند سربازگیری،  انجام شود، 
نفوذ در بافت مدنی جامعه زیر پوشش کارهای خیریه 
حتا  و  آموزشی  نهادهای  در  نفوذ  انسان دوستانه،  و 
ورود به پارلمان و فعالیت های سیاسی متعارف برای 
کسب تجربه و سپس اقدام به گرفتن حکومت. از نظر 
پیش  به  پخته گی  با  یاد شده  مراحل  اگر  گروه،  این 
برود، رسیدن به قدرت آسان می شود و بدون توسل 
و  کرد  فتح  را  کاخ های حکومتی  به جنگ می توان 
بر اریکه سلطه تکیه زد. اما اگر فرضاً چنین چیزی 
اتفاق نیفتاد و موانع بیشتری برای گرفتن قدرت باقی 
مانده بود، آنگاه باید به جهاد مسلحانه روی آورد و در 
آن صورت، نیروی کافی برای مقابله با احزاب رقیب 
در بدنه جامعه وجود دارد که ذخیره استراتژیک به 
شمار می روند. معاون اخوان المسلمین مصر و مغز 
تکیه  با  الشاطر، در زمان مرسی  متفکر آن، خیرت 
بر همین دیدگاه به ارتش مصر هشدار داد که اگر به 
خواسته های ما تمکین نکنید، ما میلیون ها نفر را به 
صحنه می آوریم تا زمین را به زیر پای شما تبدیل 
به  فرصتی  چنین  مصر  ارتش  البته  کنند.  آتش  به 
این گروه نداد و پیش از آن فرش شان را جمع کرد، 
هرچند در عمل هم میلیون ها نفر به صحنه نیامدند 
و همه کسانی که در کشور صد میلیونی مصر به دفاع 

از آن تحصن کردند، از ده ها هزار نفر بیشتر نبودند.
جهادیسم بین المللی نظریه اخوان را خام و تجربه آن 
از راه های مدنی  را ناکام می داند و معتقد است که 
نمی توان به قدرت رسید. این جریان معتقد است که 
میان  که  نیستند  اسالم  مثل صدر  امروز  مسلمانان 
ارزش های دینی به سبک جهادیست ها و تقاضاهای 
زنده گی در عصر حاضر، جانب ارزش ها را بگیرند و 
حتماً به آنان رأی بدهند، بلکه با ابتال به دنیاپرستی 
و تن پروری، جهادیست ها را در بزن گاه تنها خواهند 
گذاشت و سرانجام محتوم چنین رویکردی رفتن به 
زندان و پذیرش شکست است، بدان گونه که اخوان 
تاکید  رو  این  از  ظواهری  است.  کرده  تجربه  بارها 
و  سیاسی  فعالیت های  بر  تمرکز  جای  به  که  دارد 
ایجاد نهادهای خیریه و کارهای پوششی دیگر، باید 
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ظواهری در پرورش دادن 
به جهادیسم بین المللی نقش 
محوری داشت. او مانند عزام 
توانایی علمی نداشت و مانند 
اسامه دارای کاریزما نبود، 
اما در سازمان دهی، فعالیت 
زیرزمینی و کارهای ضد 
امنیتی از هر دو موفقیت 
بیشتری داشت و به همان 
جهت توانست از حوادث 
مربوط به قتل انور سادات، 
که به خاطرش به زندان 
افتاد، تا رسیدن به رهبری 
سازمان القاعده مسیر 
پر پیچ و خمی را با موفقیت 
پشت سر بگذارد و رد پای 
خود را در مسیر جهادیسم 
بین المللی ماندگار کند.
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مهم  عامل  یک  نامه اش  در  القاعده  کشته شده  رهبر 
پذیرفته نشدن این سناریو توسط امریکایی ها را ترس 
رهبران پاکستان از روی کار آمدن طالبان در افغانستان 
عنوان کرده است. به عقیده او، ارتش پاکستان پس از 
مرتکب شدن فجایع در حق شهروندان پاکستان، از 
طالبان این کشور می خواهد که از آنان انتقام نگیرند، 
آن هم در شرایطی که به گفته ظواهری، موج جدید 
جهاد این گروه به پاکستان و قلب پنجاب رسیده است. 
در نامه تذکر یافته که پاکستان گزینه های مشخص 
خود را برای حکومت داری در افغانستان داشته است. 
آی اس آی  رهبران  دلیل  همین  »به  است:  نوشته  او 
برگزیدند. شاید  را  آن  امثال  و  اسالمی  گزینه  حزب 
]این مساله[ بیانیه  منسوب به حکمتیار را توضیح دهد 
که ]تاکید کرده بود[ هیچ ارتباطی با القاعده و طالبان 
تماس  گروه های  و  هیات ها  که  نماند  ناگفته  ندارد. 
حزبی با کرزی در ارتباط بودند.« البته باید گفت که 
طرح تضمین امنیت نیروهای خارجی در آن سال نه، 
طالبان  و  انجام شد  آن  از  بعد  دهه  دقیق یک  بلکه 
این زمینه را برای نیروهای بین المللی فراهم کردند تا 

به گونه مصون از افغانستان خارج شوند.

است  کرده  یادآوری  نامه اش  در  همچنان  الظواهری 
مشورت  آنان  به  می بود،  امریکایی ها  مشاور  اگر  که 
القاعده  از محدود شدن  با کسب اطمینان  تا  می داد 
پناهنده گان  به عنوان  شدن  پذیرفته  و  افغانستان  در 
سیاسی و درمانده، به گونه سریع با مال محمدعمر وارد 
مذاکره شوند. رهبر کشته شده القاعده باور داشته که 
طالبان به گونه عمومی این راه حل ]دیدگاه ظواهری[ 
او تأکید داشته است که چنین  را خواهند پذیرفت. 
راه حلی طالبان را از شرم ساری شرعی و روانی در برابر 

خود و سایر مسلمانان رهایی می بخشد.
روزهای  برای  القاعده  برنامه های  الظواهری،  نامه  در 
صلح آمیز،  راه  از  قدرت  به  طالبان  برگشت  از  پس 
مشخص شده است. او به بن الدن پیشنهاد کرده است 
که این گروه وضعیت را رصد کند و مراقب باشد. در 
نامه نوشته شده است: »ابتدا وضعیت را پایش کرده 
دنبال  به  مکرر  به گونه  و  می باشیم  اوضاع  مراقب  و 
خواهیم  نیز  طالبان  مخلص  رهبران  با  اعتمادسازی 
بود. به آنان اطمینان می دهیم که فعالیت های جهادی 
به عنوان  و  است  مسلمانان  مصالح  با  موافق  القاعده 
استقالل  و  عزت  دنبال  به  که  کشور  یک  حاکمان 
]مردم آن کشور[ هستند، آنان را از انقیاد و ذلت دور 
اهدا  آنان  از  دفاع  برای  را  ما خون مان  خواهند کرد. 
را  کار  این  در گذشته هم  این که  کما  خواهیم کرد، 

کردیم و متعهد به اوامر امیرالمومنین می باشیم.«

باید مراقب  القاعده  نامه تذکره داده که  ظواهری در 
باشد و با رهبر طالبان مخالفتی نکند. به همین گونه 
آنان باید به گفت وگوهای شان ادامه بدهند و براساس 
اطمینان، دوستی و صراحت، برخورد و تعامل کنند. 
براساس برنامه ریزی ظواهری، القاعده در هیچ فعالیتی 
که رابطه با رهبر طالبان را مختل کند، وارد نخواهد 
رهبر  باشد.  داشته  مثبت  تاثیر  او  اعتماد  بر  تا  شد 
نیز  اعتمادسازی  روند  برای  حتا  طالبان  کشته شده 
برنامه های جداگانه داشته است. او در نامه اش نوشته 
تاکید خواهیم  است: »اگر دیر شد، بر سود حداقلی 
کرد و اگر عاجل بود، از زمان به عنوان وسیله ای برای 
درمان تدریجی ]افزایش اعتماد[ استفاده خواهیم کرد. 
در عین زمان از برخی شبکه های سری و مخفی خود 
اوامر  با  برای پیش برد فعالیت های  مان به شرطی که 
امیرالمومنین مغایرت نداشته باشد، استفاده می کنیم. 

این مساله نیازمند درایت و صبر است.«
نامه ظواهری به بن الدن نشان می دهد که القاعده در 
سناریوی برگشت طالبان از راه صلح به قدرت، همزمان 
برای بیرون از افغانستان نیز برنامه ریخته بود. در نامه 
آمده است که همزمان با این اقدامات در افغانستان، 
جنگ جویان القاعده در کشورهای دیگر که زیر فشار 
حکومتی نیستند، باید پیام های القاعده را ادامه دهند 
و به آن جامه عمل بپوشانند. به گفته ظواهری، این 
موارد پیام هایی را شامل است که القاعده آن را بازگو 
و عملی نمی تواند. در نامه آمده است: »به همین دلیل 
امت  احساسات  برانگیختن  بر  اکنون  همین  از  باید 
در یمن بر مبنای پشتی بانی از مجاهدین به اندازه ای 
که می توانیم، کار کنیم. باید مجاهدین را به درایت 
نصیحت کنیم. ]البته این تحریک انگیزه  آنان[ نباید به 
میزانی تشدید شود که نتوانند از عهده  ]ادامه  جنگ 
و فعالیت های شان[ برآیند. پیام های قبلی از ابی بصیر 
در  القاعده  شاخه  رهبر  الوحیشی،  ناصر  ]ابی بصیر 
العرب[ دریافت شد که ممکن  یمن و سپس جزیره 
است برادران آن را به شما ارسال کنند. در این پیام 
گفته شده است که ما نباید برادران مان را به عملیات 
بزرگ ضد حکومت ]یمن[ ترغیب کنیم، مادامی که 

]حکومت[ مشغول ]نبرد[ با حوثی ها است.«

برای  عالقه  مورد  گزینه  ظواهری،  سناریوی  دومین 
که  شده  گفته  نامه  در  است.  شده  شمرده  القاعده 
بازگشت طالبان به قدرت از طریق قوه قهریه بر مبنای 
این  وقوع می پیوندند. ظواهری  به  زمان،  آن  حوادث 
احتمال را بهترین احتمال محاسبه کرده است؛ چرا 
که به باور او، با برگشت  طالبان، جهان مسیحت نیز با 
متحدانش علیه طالبان متحد خواهد شد و نیروهای 
از دسیسه ای  نبردی دیگر و  به  نبرد  از یک  خارجی 
ظواهری  شد.  خواهند  داده  سوق  دیگر  دسیسه   به 
چنین  دادن  رخ  صورت  در  که  کرده  پیش بینی 
سناریویی، طالبان القاعده را به دیده بار دوش نخواهند 
دید و آنان را برای دفاع از خودشان به عنوان متحد در 
نظر خواهند گرفت. او به بن الدن یادآوری کرده است 
که چنین اتفاقی القاعده را نیز به جنگی دیگر منتقل 
برای  هدفی  گذشته  مانند  گروه  این  و  کرد  خواهد 

حمالت نیروهای امریکایی و متحدانش خواهد شد. در 
نامه  پیامد این جنگ به دو مورد خالصه شده است؛ 
غافل شدن جنگ جویان این گروه در سایر کشورها، 
به ویژه یمن از مصروفیت در مسایل شخصی و تشویق 
از  از آگاه شدن  و تمایل امت اسالمی به جهاد پس 

تداوم جنگ در افغانستان.
افغانستان،  قضیه  برای  ظواهری  سناریوی  سومین 
بوده  خارجی  نیروهای  با  طالبان  درگیری های  ادامه 
نیازمند  وضعیت  این  که  یافته  تذکر  نامه  در  است. 
اتفاق خالف  سناریو،  است. همچنان چهارمین  صبر 
توقع است؛ اتفاقی که القاعده و شخص ظواهری آن 
گفته  ظواهری  شرایطی،  چنین  در  نمی برند.  پی  را 
است که جنگ جویان این گروه در نبردهایی که پیروز 
نمی شوند، عجله نکنند و به قضایا با نگاه مثبت ببینند. 
به باور رهبر کشته شده القاعده، این گروه در چنین 
شرایطی باید صبر کند؛ زیرا روزانه اتفاقاتی رخ می دهد 

و حوادث روزمره موارد جدیدی پیدا می کند.
به ویژه  و  طالبان  با  نزدیکی  بر  حالی  در  ظواهری 
مال  حاضر  حال  در  که  داشته  تأکید  محمدعمر  مال 
هبت اهلل، از افراد وفادار به مال عمر، پس از مرگ وی 
شدن  کشته  و  نگرش  این  است.  شده  جای گزینش 
رهبران  احتمال حضور  کابل،  در  الظواهری  همزمان 
القاعده در افغانستان و روابط نزدیک دو گروه را تقویت 
می کند. همچنان کشته شدن رهبر القاعده و به ویژه 
دیدگاه او در مورد طالبان خاین، بحث سهم داشتن 
شماری از طالبان در این قضیه را بار دیگر برجسته 
می سازد. این در حالی است که هم اکنون بیشتر سران 
با وی  طالبان به دلیل نگرش تندروانه مال هبت اهلل، 
اختالف نظر دارند و براساس تقسیم بندی ظواهری، در 

فهرست طالبان خاین قرار می گیرند.

نامه  ایران؛  اسالمی  جمهوری  با  القاعده  روابط 
الظواهری مهر تأیید می گذارد

مساله  به  خود  نامه  از  بخشی  در  الظواهری  ایمن 
صفوی های  با  »برخورد  عنوان  زیر  ایران  با  ارتباط 
جدید« پرداخته است. او به بن الدن از دریافت نامه 
اخیر ایرانی ها یاد کرده و گفته که در آن، شرط هایی 
است.  شده  ارایه  ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از 
داده  تذکر  القاعده،  به  نامه اش  در  اسالمی  جمهوری 
که در صورت رفتن رهبران عرب القاعده به ایران و 
هماهنگی در فعالیت جمع آوری اموال و سایر مسایل 
از طریق این کشور، ایران با آن مشکل نخواهد داشت. 
با این حال تذکر رفته که این روند از راه های رسمی 
نه، بلکه از راه  غیررسمی و قاچاقی صورت می گیرد. 
در نامه فرستاده شده از سوی جمهوری اسالمی ایران 
رسمی  راه  به عنوان  هوایی  میدان های  از  القاعده،  به 
یاد شده و گفته شده است که القاعده باید از راه های 
قاچاقی، مانند راه های ترکیه و غیره استفاده کند. دیگر 
شرط ایران نیز عدم تعامل القاعده با ایرانی ها بوده که 
عدم استفاده از این شهروندان و استخدام  نشدن شان 
را شامل می شود. در نامه ظواهری، جزییات بیشتر در 

مورد خواسته های ایران از این گروه ارایه نشده است.
ایمن الظواهری در نامه به بن الدن، ابراز نگرانی کرده 
ماندن  باقی  تداوم  هدف  به  شرط ها  این  که  است 
از  پیش  زیرا  شود؛  انجام  القاعده  زندانیان  و  اسیران 
این، شمار زیادی از اعضای القاعده در ایران محصور 

سپتامبر،  از حمالت 11  پس  افراد  این  بودند.  شده 
قرار  خانه گی  حصر  در  آن جا  در  و  رفتند  ایران  به 
پژوهشگران عرب، پس  از  تن  به گفته یک  گرفتند. 
از این حمالت، بسیاری از نیروها و عناصر القاعده به 
ایران پناه بردند که شماری از آنان محصور شدند و 
شماری دیگر از طریق این کشور به کشورهای دیگر 
افراد  این  حصر  پژوهشگر،  این  باور  به  البته  رفتند. 
بتوانند میان  بلکه روندی است که  نه،  زندانی شدن 
شهرهای ایران سفر کنند، اما سپاه پاسداران انقالب 
ایران بر آنان نظارت و کنترل داشته باشد. در میان 
ابوخالد  نظیر  افراد  از  شماری  شده گان،  حصر  این 
السوری و ابوالخیر المصری بوده اند. شماری دیگر، از 
جمله ابومصعب الزرقاوی، مراکریکار )بن الدن کرد( 
و ابو قسام از ایران به عنوان گذرگاه استفاده کردند و 
برای دوام جنگ القاعده علیه امریکا، به کشورهای شان 
رفتند. او می گوید که حتا دو پسر اسامه بن الدن به 
نام های سعد و خالد نیز برای یک مدت طوالنی پس از 
حمالت 11 سپتامبر در ایران تحت نظارت بوده و در 
آن جا زنده گی کردند. از این میان، ابومحمد المصری، 
بوده که در آگست  القاعده  رهبران گروه  از  تن  یک 
موساد کشته شد.  نیروهای  توسط  تهران  در   ۲۰۲۰
در  القاعده، ظاهراً  العدل، دیگر رهبر  همچنان سیف  
شهر زاهدان فعالیت دارد. گفتنی است که از این فرد 
اصلی  رهبر  به عنوان  الظواهری،  از کشته شدن  پس 

گروه القاعده یاد می شود.
الظواهری در نامه به بن الدن گفته است که مساله 
تحقیق  نیازمند  ایران،  به  القاعده  اعضای  رفت وآمد 
با  می تواند  نیاز،  در صورت  القاعده  او،  باور  به  است. 
گروه  این  متحدان  که  اهل سنت  بلوچ های  و  کردها 
برقرار  ارتباط  اهواز،  شیعه  عرب های  حتا  و  هستند 
باید  القاعده  که  است  کرده  یادآوری  ظواهری  کند. 
میان منافع و زیان ها در این مساله توازن برقرار کند. 
او مذاکره روی زندانیان و بررسی امکان ارتباط با سایر 
بخشی  را  کشورها  دیگر  در  گروه  این  جنگ جویان 
به  ایران  تردید داشته که  اما  ارزیابی خوانده،  این  از 
القاعده اجازه کمک به جنگ جویانش در عراق و یمن 
را بدهد؛ زیرا به باور او، چنین موضوعی با سیاست های 
جمهوری اسالمی در تعارض قرار دارد. با وجود همه 
این موارد، رهبر کشته شده القاعده در نامه اش گفته 
حال  در  راستا  این  در  نیز  دامادش  و  او  که  است 

راه اندازی تبلیغات هستند.

گفتنی است که سی آی ای پیش از این بخشی از اسناد 
به دست آمده از پناه گاه اسامه بن الدن در پاکستان 
را نشر کرده بود. این اسناد در سال ۲۰11 میالدی 
با  القاعده روابط شان  به دست آمد و در آن، رهبران 
ایران را ارزیابی کرده بودند. اسناد در کنار کمک ایران 
برگزاری  و  پول، سالح  انتقال  راستای  در  القاعده  به 
اردوگاه های تعلیمی، به خواست ایران مبنی بر حمالت 
القاعده علیه منافع امریکا در عربستان سعودی و خلیج 
با  القاعده  توافق  و  مذاکرات  بود.  کرده  اشاره  فارس 
ایران توسط ابوحفض الموریتانی قبل از حمالت 11 
این  از  بخش هایی  هرچند  بود،  شده  انجام  سپتامبر 
اسناد بیانگر عدم توافق دو طرف در برخی از موارد بود 
به تنش ها و گروگان گیری های خانواده  ادامه  که در 
بن الدن و دیپلمات های ایرانی نیز انجامید. ایران اما 
تا کنون داشتن روابط با القاعده را انکار کرده و همواره 
گفته که تا حد توان، علیه این گروه اقدام کرده است.

ادامه در صفحه 6

الظواهری در آخرین نامه اش...
از صفحه 3

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی هنگام 
مصافحه با شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه 

پاکستان در سفرش به آن کشور

جنگ جویان طالبان نیز هنگام مذاکرات با امریکا، 
در مواردی از شیوه مذاکره طالبان مذاکره کننده 

در گفت وگوها ناراضی بودند و به آن واکنش 
نشان می دادند

اعضای القاعده از دیر زمان به این طرف عالوه بر 
افغانستان، در درگیری های عراق، یمن، سوریه و 

برخی دیگر از کشورها نیز سهم فعال داشته اند

ایران با وجود سهم گیری فعال در درگیری های 
منطقه، همواره روابط با القاعده را رد می کند

اعضای القاعده در جبهه النصره سوریه، وضعیت 
اطراف شان را رصد می کنند

در نامه الظواهری، برنامه های القاعده برای روزهای پس از برگشت طالبان به قدرت از راه صلح آمیز، مشخص شده است. 
او به بن الدن پیشنهاد کرده است که این گروه وضعیت را رصد کند و مراقب باشد. در نامه نوشته شده است: »ابتدا 

وضعیت را پایش کرده و مراقب اوضاع می باشیم و به گونه مکرر به دنبال اعتمادسازی با رهبران مخلص طالبان نیز 
خواهیم بود.
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در  نیز  افغانستان  سرزمین  بلکه  نی،  طالبان  تنها 
القاعده و دیگر جهادیان خارجی نقش چوب  چشم 
برای  تنها  دارد که  را  و سرزمین حاشیه ای  سوخت 
سودآور  جنگ  شعله های  دادن  در  و  جهاد  مشق 
است. در صفحه ۷1 یادداشت استراتژیک آمده است: 
»به محض اعالم خروج زودهنگام و فوری نیروهای 
امریکا از افغانستان خود را در برابر اوضاع و تحوالت 
از  بهره برداری مناسب  برای  یافت.  جدیدی خواهیم 
نتایج جنگ، نیازمند مجموعه ای از تاکتیک های نوین 
هستیم. این مساله به این معنا نیست که ما باید به 
پناهگاه های امن خود در افغانستان و دیگر مناطق باز 
گردیم؛ زیرا این مناطق همان گونه که اشاره شد، در 
حاشیه قرار دارند و جزو مناطق حیاتی و مهم به شمار 
از مردم مظلوم ما  نمی روند.« خالف آن چه گروهی 
تصور می کنند، افغانستان به  خاطر ده ها سال سوختن 
در جنگ هایی که گاه از دهان همه طرف های درگیر 
ندای جهاد و نجات جهان اسالم بلند بوده است، به 
و  مقدس، محوری  چشم جهادیان جهانی سرزمین 
که  همان طوری  بلکه  نه،  »شهید«  میلیون ها  مزار 
پناهگاه  است،  گفته  به روشنی  القاعده  استراتژیست 
امن، منطقه حاشیه ای و غیرحیاتی است. در ادامه، 
می کنم  »فکر  است:  نوشته  القاعده  استراتژیست 
وقت آن رسیده است که حضور و نقش عرب ها در 
افغانستان پایان یابد؛ زیرا دلیلی که بیست سال قبل 
و  تشویق  راه  در  و  رفتند  آن کشور  به  به  خاطرش 
نبرد تالش کردند، به تدریج ثمره  آموزش و رهبری 
و نتایج آن را مشاهده می کنیم ]به شدت درگیری 
غرب در اواخر دهه اول حضورشان در افغانستان اشاره 
دارد[ و اکنون تنها وظیفه آن ها برداشت این ثمره و 
حصول نتیجه زحمات آن ها در مکان مناسب است.« 
آدم ساده دل باید با شنیدن کلمات »ثمره« و »حصول 
نتیجه« نگران شود که افغانستان چرا از ثمره جهاد 
و حصول نتیجه آن محروم شود. ثمره اش هم ما باید 
افغانستان  در  القاعده می گوید  ثمره آن چه  بچینیم. 
کاشته است، آبادی نیست، بلکه جنگ بسیار بزرگ تر 

و آشوب فراگیرتر است.
امریکا  با  سرنوشت ساز  جنگ  یک  برای  افغانستان 
میدان مناسبی برای القاعده شمرده نمی شود. این جا 
برای پناه گرفتن و زنده نگه داشتن شعله جهادگرایی 
مناسبی  در جای  باید  اصلی  »ثمره«  است.  مناسب 
چون سوریه، عراق و یمن گرفته شود. در سال های 
اتفاقات  استراتژیک«  »یادداشت  آن  نشر  از  پس 
بیشتر شما  که  داد  رخ  و سوریه  عراق  در  دردناکی 
از  القاعده  هدف  دارید.  قرار  فجایع  آن  جریان  در 
است  جهنمی  همان  نتیجه،  حصول  و  ثمرگیری 
بر پا شده بود. ثمره  که در سه کشور یاد شده عربی 
نیست،  القاعده صلح  پرورشگاه های  و حاصل  تالش 
رفاه نیست؛ آشوب است. در صفحه ۷۰ آن سند از 
آشوب این گونه به نیکویی یاد کرده است: »بنابر این، 
این پویایی به چیزی جز آشوب و هرج و مرج فراگیر 

نیاز ندارد.«
عقب مانده گی و ناآگاهی مردم ما نیز برای جهادیان 
آن   ۹۳ صفحه  در  است.  ارزشمند  کاالیی  القاعده 
دبی  مثل  مرفه  »سکنه شهرهای  است:  آمده  جزوه 
و ریاض به کمتر از زنده گی اعیانی و مرفهی که به 
آن عادت کرده اند، راضی نیستند. این از خوش یمنی 
ما در انتخاب منطقه هدف است. اگر به نقشه جهان 
نظری بیفکنیم، مناطقی بهتر از افغانستان، سومالیا 
و یمن به عنوان مناطق و کشورهای دارای حکومت 
این  شهروندان  کنش  زیرا  نمی کنیم؛  پیدا  اسالمی 
تاثیر  تحت  هرگز  آن ها  زنده گی  سطح  و  مناطق 
تحریم ها، محاصره اقتصادی و فشاری که حتماً طرح 
خالفت اسالمی با آن مواجه خواهد شد، قرار نخواهد 
در  القاعده  استراتژیست های  گفته  به  زیرا  گرفت.« 
این کشورها مردم چنان ناچارند که حاضر می شوند 
در بدل امنیت، از هر آن چه یک دولت غیرطالبانی 
می تواند عرضه کند، از جمله تحصیل، آزادی و رفاه، 
چشم بپوشند. اما ای کاش اینان و دوستان طالب شان 
در عرضه امنیت، تنها کاالی سیاسی خود، نیز صادق 
می بودند و سال ها برای خلق ناامنی جهاد نمی کردند. 
در بیست سال حاکمیت غیرطالبانی، شورشیان جز 
خلق ناامنی نقشی نداشتند و عرصه را چنان بر مردم 
تنگ کردند که آرزوی جمع کثیری از هم وطنان ما 
به سفر امن بین خانه و محل کار، بین قریه و بازار و 

حتا بین خانه و مکتب تقلیل یافته بود.
الظواهری در نامه اش و عبداهلل بن محمد در رساله اش 
کاالیی  استبدادی  امنیت  جز  که  امارتی  ننوشته اند 
ندارد، چگونه به دولت نورمال عبور کند؛ چرا که برای 
آنان امارت طالبان پله ای برای جهیدن به یک آشوب 

بزرگ بوده است.

جنگ یمن و فرصت طلبی القاعده
نبرد حوثی ها با حکومت یمن در اوایل حتا به گونه 
عملیات های کوچک، از مسایل مهم نامه الظواهری 
به بن الدن بوده است. الظواهری در نامه اش گفته 
که رخ داد یمن »امری بزرگ« است و پیش برد آن 
به  دارد.  نیاز  بیشتر  توفیق  و  شجاعت  درایت،  به 
باور الظواهری، القاعده باید در ابتدا برای پیش برد 
جنگ، جهان اسالم، به ویژه مردم یمن را بسیج کند 
و از حالت انتظار، به مرحله اقدام و فداکاری برساند. 
اصلی«  نبرد  و  »سرمایه  به عنوان  بسیج  این  از 
اگر  باور ظواهری،  به  است.  برده شده  نام  القاعده 
شبکه القاعده در این نبرد پیروز شود، در نبردهای 
بزرگ تر از این حتا با وجود شکست در رویارویی 

نظامی، پیروز خواهد شد.
او از شیخ ابو عبداهلل، یک  تن از رهبران این گروه، 
یاد کرده و گفته است که این فرد به گونه مداوم 
مردم، قبایل، رهبران و دانشمندان یمن را به آن چه 
شده  برده  نام  واجب«  و  مهم  خطرناک،  »وظیفه 
است، تشویق می کند؛ تشویقی که ممکن در موارد 
خاص با نوعی اجباری نیز انجام شود، زیرا به باور 
مردم  میان  در  فرد  این  القاعده،  کشته شده  رهبر 
یمن محبوبیت خاصی دارد. او خواستار این شده 
است که سخنرانی این رهبر القاعده حتا یک روز 
هم با تاخیر مواجه نشود. حتا سوال هایی را برای 
این سخنرانی ها در نامه مطرح کرده است که سبب 
تفکر و تحریک مردم آن کشور می شود. در کنار آن، 
تمرکز روی فتوای علمای یمن برای واجب بودن 
جنگ در شرایط دخالت مستقیم نیروهای امریکا 
و متحدانش و تصحیح این فتوا براساس خواست 
و  تأکید  بر آن  نامه  القاعده، مواردی است که در 
نقش این سخنرانی ها بر مدیریت قبایل آن کشور 
برجسته شده است. او در نامه نوشته است که پس 
از طرح چنین سوال هایی، در گام اول عدم همکاری 
با حکومت و در گام دوم مساله قیام مطرح شود. در 
مرحله دوم برای القاعده، جنگ، هجوم و گرفتاری 
بن الدن خواسته  از  او  است.  پیش بینی شده  نیز 
است که القاعده در اطراف یمن مستقر شود؛ زیرا به 
باور ظواهری، جنگ القاعده دوام دار و طوالنی مدت 
است. وی دو مورد مهم جنگ یمن را بسیج عمومی 
جان  حفظ  بر  تأکید  و  تشویق  ارتباط،  و  مردم 
باور  به  زیرا  است؛  خوانده  گروه  این  جنگ جویان 
او، فعالیت القاعده باید مستمر باشد. در نامه آمده 
است: »جنگ خواه یا ناخواه در خواهد گرفت و این 
موضوع را نمی توان از دور کنترل کرد و بعد لگام 
با احساسات  القاعده[ را  برادران مان ]جنگ جویان 
بگیریم. پس توصیه خواهد شد که استقامت کنند، 
خود را تثبیت کنند، تمرکز کنند و دوباره حمالت 
خود را شدت بخشند. ]این نیروها[ مشتاق بسیج 
احساسات  و  الفت  آنان  با  که  هستند  نیروهایی 
در  برادران مان  که  می دانم  من  دارند.  ]مشترک[ 
جنگی وارد نمی شوند که نتوانند مقاومت کنند و 

آنان این گرایش را عاقالنه می پندارند.«

 1۹۹۴ سال  در  شیعه  اسالم  گرایش  با  حوثی ها 
 ۲۰۰۴ سال  در  و  شد  ایجاد  سیاسی  به گونه 
راه  یمن  علیه حکومت  را  نظامی اش  عملیات های 
با خود  را  ایران  این گروه حمایت دولت  انداخت. 
دارد. هرچند اهداف القاعده در اوایل از سهیم شدن 
در این جنگ مشخص نبود، اما در ادامه روشن شد 
که قدرت گیری در شرایط جنگی، تصرف شهرهای 
برجسته  رهبران  رهایی  و  جعار  و  نجبار  المکال، 

در  گروه  این  برجسته  اهداف  زندان،  از  القاعده 
جنگ یمن بوده است. با این حال، القاعده به دلیل 
نیروهای  تنش های درون سازمانی، حمالت هوایی 
را در جنگ  قافیه  با داعش،  و درگیری  امریکایی 
یمن باخت و شهرها را در جریان سال های اخیر 

یکی پی دیگر از دست داد.

نقطه  فلسطین  اوباما؛  به  هشدارآمیز  نامه 
عطف یا بهانه القاعده؟

به  مربوط  مسایل  به  ظواهری  نامه  از  بخشی 
فلسطین اختصاص یافته است، از جمله ارسال نامه 
هشدارآمیز به اوباما در مورد اسیران و زندانیان با 
تمرکز بر مساله این جغرافیا. این رهبر القاعده به بن 
الدن گفته است که در امر نوشتن نامه تهدیدآمیز 
به اوباما، با وی موافقت دارد و از آن اطاعت می کند. 
این نامه در ماه می ۲۰1۰ به اوباما فرستاده شد و 
در آن افزون بر سایر موارد، القاعده به باراک اوباما، 
فرمانده  پتریوس،  جنرال  و  امریکا  جمهور  رییس 
قوای ناتو در افغانستان، هشدار داده بود که آنان را 
ترور می کند. اسامه بن الدن در نامه یادآوری کرده 
بود که جنگ جویان القاعده باید از ترور جو بایدن 
خودداری کنند، زیرا به باور وی، بایدن پس از به 
قدرت رسیدن، می تواند امریکا را به سوی بحران 
هدایت کند. اصل این نامه سرانجام از محل اختفای 

بن الدن در ایبت آباد به دست آمده بود.
نامه خالص  این  به  امریکا  به  القاعده  هشدارهای 
نشده بود. ظواهری در نامه خود به بن الدن گفته 
رهبران  از  تن  یک  ابوعبداهلل،  تهدید  که  است 
این  قبلی  تهدیدات  با  فلسطین  مورد  در  القاعده، 
فرد در مغایرت قرار دارد. او گفته است که باید در 
کنار درج »امریکا آرامش را نخواهد دید تا زمانی 
نکنیم«،  زنده گی  فلسطین  در  واقعی  به گونه  که 
خارج  اسالم  پیامبر  قلمرو  از  تهاجمی  »نیروهای 
ظواهری،  باور  به  می کرد.  اضافه  نیز  را  نشوند« 
تمرکز بر موضوع فلسطین از مهم ترین و قوی ترین 
لحاظ  از  گروه  این  که  است؛ چرا  القاعده  عواطف 
قانونی، فلسطین را مساوی با همه قلمرو مسلمانان 
القاعده گفته  با آن هم، رهبر کشته شده  می داند. 
تنها در گرو  این منظر  از  امریکا  امنیت  است که 
خروج از فلسطین نیست و به نحوی، بر خروج این 
کشور از همه کشورهای اسالمی تأکید کرده است. 
القاعده  او گفته است که تأکید بر فلسطین برای 
یک امر خیر است، اما باید سایر نقاط جهان اسالم 
نیز به آن اضافه شود. این تأکید مشخص می کند 
به  فلسطین  کردن  تبدیل  تالش  در  القاعده  که 

بهانه  ای برای دوام جنگ در سایر نقاط است.

تغییرات  به  ظواهری  نامه،  از  دیگر  بخشی  در 
جمله  از  است،  پرداخته  القاعده  درون سازمانی 
انتخاب عطیه اهلل اللیبی به عنوان مسوول حقوقی و 
اداری تنظیمات القاعده که با پرسش الظواهری در 
از  فرد پس  این  است.  او همراه  مورد شایسته گی 
القاعده  ماموریت  برای  بود  قرار  افغانستان،  جنگ 
به عراق برود، اما به دالیلی در وزیرستان پاکستان 
او در سال ۲۰1۰ به این موقف رسید  باقی ماند. 
و سپس در همان سال در نتیجه حمالت هوایی 
میران شاه  در  پسرش  دو  با  امریکایی،  نیروهای 

مرگ  از  ظواهری  نامه،  در  شد.  کشته  پاکستان 
و  عراق  در  اسالمی  دولت  رهبر  البغدادی،  ابو عمر 
ابو حمزه مهاجر، از رهبران ارشد شورای مجاهدین 
عراق، نیز یاد کرده است. حامد داوود محمد جلیل 
الزاوی، با نام های مستعار ابوعبداهلل راشد البغدادی، 
ابوعمر  و  البغدادی  ابوحمزه  البغدادی،  ابوعمر 
عراق  در  اسالمی  دولت  رهبر  البغدادی،  القریشی 
در سال ۲۰1۰ بوده است. او همچنین رهبر شورای 
مجاهدین عراق و از رهبران ارشد القاعده در تکریت 
در شمال بغداد بوده است. البغدادی عالوه بر این که 
از مرموزترین رهبران القاعده بوده، افسر اهل تسنن 
سیاست های  دلیل  به  که  است  بوده  عراق  ارتش 
از  بعد  بغداد  مرکزی  دولت  شیعی  فرقه گرایانه 
۲۰۰۳، از صفوف ارتش عراق اخراج و زمینه جهت 
گرویدن به القاعده برای او فراهم شده است. وی 
یک ماه پیش از فرستادن این نامه به بن الدن، در 
عراق کشته شده بود. همچنان عبدالمنعم عزالدین 
علی البدوی، با نام های مستعار ابوحمزه مهاجر و 
ابو ایوب المصری، از رهبران ارشد شورای مجاهدین 
و  بوده  عراق و وزیر دفاع در دولت اسالمی عراق 
سابقه  عضویت مسلحانه در اخوان المسلمین مصر 
را داشته است. او نیز توسط نیروهای امریکایی تنها 
دو هفته پیش از فرستادن این نامه در شمال عراق 

کشته شده بود.
ویراست  و  چاپ  به  نامه اش  در  الظواهری  ایمن 
کتابی زیر نام »شوالیه ها تحت پرچم نبی« اشاره 
کرده که در آن، بر تهاجم علیه امریکا تمرکز شده 
ابراز  برای  قبل  از  کتاب  این  از  بخش هایی  است. 
نظر به شماری از اعضای القاعده فرستاده شده بوده 
است. او گفته است که اگر نظرات در جریان همان 
ماه نرسد یا مهم نباشد، کتاب را نشر خواهد کرد. 
نام عربی این کتاب »فرسان تحت رایه النبی« است 
و چندین بخش دارد که خالصه آن به عنوان چاپ 
اول در دسامبر ۲۰۰1 در جریده الحیات نشر شد. 
الظواهری است. بخش اول کتاب  ایمن  مولف آن 
با  بخش  همین  دوم  چاپ  و  دارد  صفحه   ۴۹۷
تغییرات، سرانجام در اواخر ۲۰1۰ منتشر شد. در 
پایان، ظواهری به اسامه بن الدن تذکر داده است 
که نامه وی را از بین ببرد. با این حال حدود 11 
سال پس از کشته شدن القاعده و حدود چهار ماه 
پس از کشته شدن ظواهری، این نامه با جزییات 

آن نشر می شود.

ایمن  که  می شود  همه گانی  حالی  در  نامه  این 
الظواهری در آگست ۲۰۲۲ تحت حاکمیت طالبان 
الدن  بن  به  او  نامه  آخرین  محتوای  شد .  کشته 
هنوز هم بیانگر برنامه های طوالنی مدت القاعده در 
افغانستان است؛ برنامه هایی که ممکن القاعده در 
اطرافیان مال محمدعمر،  با  و هماهنگی  همکاری 
مورد  بگذارد.  اجرا  به  را  آن  هبت اهلل،  مال  به ویژه 
روابط  بیشتر  فاش شدن  نامه،  این  در  دیگر  مهم 
قدرت گیری  با  همزمان  است،  القاعده  و  ایران 
یک  را  آن  که ظواهری  پاکستان  طالبان  تحریک 
دهه قبل پیش بینی کرده بود. مشخص نیست که 
افغانستان  القاعده با گروه طالبان در  آینده روابط 
پاکستان چگونه رقم خواهد  و  ایران  و کشورهای 

خورد.

الظواهری در آخرین نامه اش...
از صفحه 5

از صفحه 7

جنگ جویان القاعده هنگام آموزش به منظور 
آماده سازی برای حضور در جنگ یمن و سوریه

اعضای القاعده در اعتراضات علیه اسراییل سهم 
گسترده داشتند و در همه موقف گیری های شان 

به آن می پرداختند

کتاب ایمن الظواهری در ادامه پس از بررسی 
اسامه بن الدن و سایر اعضای برجسته القاعده، 

چاپ و در برخی از سایت ها نشر شد

بخشی از نامه ظواهری به مسایل مربوط به فلسطین اختصاص یافته است، از جمله ارسال نامه هشدارآمیز به اوباما در 
مورد اسیران و زندانیان با تمرکز بر مساله این جغرافیا. این رهبر القاعده به بن الدن گفته است که در امر نوشتن نامه 

تهدیدآمیز به اوباما، با وی موافقت دارد و از آن اطاعت می کند.

امارت، زینه...
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در نامه الظواهری که ترجمه آن را برای اولین بار ۸صبح 
اوضاِع  برای  سال ۲۰1۰  از  القاعده  است،  کرده  نشر 
پس از امریکا و چگونه گی تنظیم روابطش با طالبان 
تدابیری می سنجیده است که مرور آن ها به شناخت 
رابطه کنونی طالبان و القاعده یاری می رساند. در آن 
طالبان،  که  می دهد  ترجیح  الظواهری  هرچند  نامه 
حاکمیت افغانستان را از طریق جنگ به  دست گیرد، 
ولی احتمال مذاکره را جدی تر تلقی کرده و نگران بوده 
است که مبادا »طالبان معتدل« رهبری مذاکرات را به  
دست گیرند. معتدل، در ادبیات القاعده دشنام است 
و منافق خوانده  را خاین، جاسوس   آنان  الظواهری  و 
است. او که رهبر گروه جهادی با آجندای جهانی بود، 
حق هم داشت . پایان زنده گی اش در کابل، پیش بینی و 

ترسش، هر دو را موجه ثابت کرد.
به گونه ای  را  ترجیحاتش  الظواهری  نامه  آن  در 
دسته بندی کرده است که در هیچ حال، نباید القاعده 
افغانستان بر دارد و حتا زمانی که »خاینان،  از  دست 
را  امریکا  با  مذاکره  رهبری  منافقین«  و  جاسوس ها 
هدایت کنند و »امارت« طالبانی با سکان داری چنان 
طیفی در کابل مستقر شود، بازهم باید تدابیری برای 
گزینه  او  شود.  گرفته  دست  روی  »اعتمادسازی« 
قدرت گیری از طریق زور را به  خاطری ترجیح می دهد 
بیشتر جنگ می گردد؛  اشتعال  به  منجر  امر  این  که 
زیرا به گفته الظواهری اگر طالبان با اتکا بر قوه قهریه 
فعالیت  برای  زمینه  می کردند،  تسخیر  را  افغانستان 
»بار  گروه  آن  دیگر  و  می شد  مساعد  بیشتر  القاعده 
در  بود.  دفاع  برای  متحدی  بلکه  نه،  طالبان  دوش« 
حاکمیت  از  پس  افغانستان  الظواهری  ایده آل  گزینه 
بدل  جنگ  تمام عیار  جهنم  به  باید  طالبان،  مجدد 
طالبان  از  انتقام  برای  متحدانش  و  امریکا  و  می شد 
باعث  نتیجه  در  و  می زدند  بیشتر  تجاوزات  به  دست 

برانگیختن احساسات بیشتر مسلمانان گشته و سراسر 
جهان اسالم را برای جهاد نهایی آماده می ساخت. البته 
او خود آن قدر عاقل بوده است که تحقق این آرزوی 
جهادی اش را کمتر محتمل بداند و انتظار نداشته باشد 
برابر  در  باشند همه  پاکستان حاضر  و مردم  افغان ها 
قدرت های ضد طالبان و ضد القاعده کفن بپوشند تا از 
ویرانه ها و گورستان های آنان آتش جنگ بزرگ تری در 
خاورمیانه، سراسر جهان اسالم و هر جایی که کتله های 
قابل توجه مسلمانان زنده گی می کنند، در بگیرد، تا در 
نهایت چه شود؟ القاعده پیروز شود و خالفت برپا کند! 
خالفتی که در آن افغانستان حاشیه غیرمهم باشد. از 
همین  رو او برای احتمال طبیعی تری که قدرت گیری 
طالبان از طریق مذاکره باشد، آرزوها و تدابیری را در 
بهترین  الظواهری  به نظر  نامه اش مطرح کرده است. 
می شد.  میسر  محمد عمر  مال  رهبری  زیر  مذاکره 
جان  از  حفاظت  تضمین  به  عمر  مال  تعهد  احتماالً 
برادران عربش مهم ترین علت این ترجیح بوده است. 
مال  و  الدن  بن  اسامه  خویشاوندی  روابط  نفوذ  شاید 
محمد عمر و نفوذ شخصی رهبران القاعده بر آن مال نیز 
علت این ترجیح بوده باشد. البته نگاه بدوی مال عمر به 
سیاست و ساده گی های دهاتی اش می تواند از علت های 
اصلی تمایل القاعده به نزدیکی با او باشد. الظواهری 
نوشته است که »صلیبی ها... برای امضای توافق با مال 
محمد عمر هزاران بار مردد می شوند.« در واقع به نظر 
مال  رهبری  تحت  طالبان  بین  توافق صلح  الظواهری 
برای  او  رو،  این  از  است.  نبوده  ممکن  امریکا  و  عمر 
گزینه بدتر که توافق بین طالبان منافق و خاین )برای 
القاعده( و صلیبیون باشد، تدابیری را مطرح کرده است 

که با شرایط امروزی صدق می کند.
الظواهری گفته است، در صورتی که طالبان از طریق 
به  القاعده  بر  محدودیت  وضع  به  تعهد  و  مذاکره 

اوضاع می مانیم  مراقب  آنگاه نخست  بر گردند،  قدرت 
اعتماد  جلب  برای  بلکه  نمی دهیم،  نشان  واکنش  و 
»رهبران مخلص« طالبان خواهیم کوشید تا آنان مانع 
جهادی  »فعالیت های  که  چرا  نشوند،  ما  فعالیت های 
القاعده موافق با مصالح مسلمین است«، با سیاست ها 
و تصامیم آنان مخالفت نخواهیم کرد و در پی تعامل 
جلب  برای  که  است  نوشته  الظواهری  بود.  خواهیم 
اعتماد امارت دوباره حاکم شده، تا جایی پیش خواهند 
را  آن ها  رابطه  که  فعالیتی  هیچ  به  دست  که  رفت 
تخریب کند، نخواهند زد؛ اما فوراً افزوده است که کارها 
را از طریق شبکه های مخفی انجام خواهند داد. القاعده 
الزم  امن  اقامتگاه  داشتن  برای  را صرفاً  اعتمادسازی 
ندارد. در آن نامه نشانه های بسیاری از نیت آن سازمان 
منظور گسترش  به  افغانستان  از خاک  استفاده  برای 
اهداف جهادی اش دیده می شود. در جایی از نامه آمده 
برای طالبان  آموزشی  از شیوه خاص  »باید  است که 
به طور خاص و مردم افغانستان به طور عام پیروی شود 
که این مساله باعث ایجاد نسلی از رهبران ایدیولوژیک 
]از میان افغان ها[ خواهد شد.« در واقع القاعده برای 
خود جایگاه معلم و رهنما قایل است و تربیت رهبران 
می داند.  مهم  ماموریتی  را  افغانستان  در  ایدیولوژیک 
مستقل  آموزشی  کمپ های  گذشته  مثل  اگر  حتا 
نداشته باشد، نفس حضور این شبکه در افغانستان و 
تماس دایم رهبران آن با رهبران و فرماند هان طالب، 
افغانستان  داخل  در  را  القاعده  نفوذ  گسترش  زمینه 
فراهم می سازد و فرصت کم نظیری برای تدارک جنگی 
از  القاعده  نامه،  آن  استناد  به  که  دیگر می شود. چرا 
باور داشته است که قدرت گیری طالبان  همان زمان 
عواقبی خواهد داشت که به سود اهداف جهادی تمام 
می شود. یکی از این عواقب، شعله ور شدن مجدد آتش 

ترور در پاکستان است.
او در  آمده، چکیده دیدگاه  الظواهری  نامه  آن چه در 
ارتباط به آینده افغانستان و جهان اسالم است. در آن 
دیدگاه رفاه و آسایش مردم و ساکنان این سرزمین ها 
بیشتر  جنگ  شعله های  هرچه  بلکه  نمی شود،  دیده 
شود، به همان اندازه از نظر القاعده پیش رفت صورت 
گرفته است. در سند دیگری که یک سال پس از آن 
نامه، از سوی القاعده نشر شده و با عنوان »یادداشت 
استراتژیک؛ مانیفست القاعده« به فارسی ترجمه شده 
است، نیز همان دیدگاه آتش افروزی و سودجویی دیده 
می شود. در آن سند، طالبان یک گروه روستایی، فاقد 

هر گونه مهارت دولت داری، ارایه خدمات و حتا فاقد 
محبوبیت عنوان می شود که تنها یک کاال برای عرضه 

در بازار سیاست افغانستان در اختیار داشت: امنیت.
در صفحه ۳۲ آن سند آمده است: »جنبش طالبان... 
هیچ گونه اقداماتی در راه توسعه، پیش رفت و آبادانی 
کشور انجام نداد و هیچ گونه چشم انداز سیاسی تقدیم 
چندانی  محبوبیت  از  احزاب  دیگر  برخالف  و  نکرد 
بتواند مورد  تا  نبود  برخوردار  توده های مردم  بین  در 
بلکه  گیرد،  قرار  افغانستان  مردم  حمایت  و  استقبال 
تنها دلیل سیطره آن ها بر این کشور کاالیی است که 
تمام مردم در وضعیت هرج و مرج و آشوب به دنبال آن 
هستند و آن امنیت و احساس آرامش است، و به لطف 
خداوند متعال توانستند امنیت و آرامش را برای مردم 
به ارمغان آورند.« این قضاوت رسمی القاعده در مورد 
حرکت طالبان است که خود را معلم، حامی و مدافعش 
می داند! در ذکر لطف خداوند متعال نیز صداقتی دیده 
نمی شود، چرا که نویسنده همان سند تذکر داده است 
که طالبان در دور اول به حمایت قدرت های خارجی 
دموکراتیک  توافق  برای  تالش ها  دلیل شکست  به  و 
است:  آمده   ۳1 صفحه  در  شدند.  کشانده  قدرت  به 
»زمانی که قدرت های جهانی دخالت در این کشورها 
را به سود خود نمی بینند یا این که قادر به دخالت در 
بر می آید،  اکنون  این کشورها نیستند، همان گونه که 
با ویژه گی های  ایجاد قدرتی  را در  برون رفت  راه  تنها 
داخلی می دانند. همان گونه که در مورد جنبش طالبان 
زیرا  هستیم؛  افغانستان  بر  جنبش  این  سلطه  شاهد 
این کشور  احزاب  این کشور که در  موازنه قدرت در 
بین خود  دموکراتیک  توافق  به  بود،  کرده  پیدا  نمود 
دست نیافت. به همین جهت جنگ خانمان سوزی بین 
آن ها درگرفت و در نتیجه آن شاهد کوچ دسته جمعی 
منطقه  این  به  بی توجهی جهانیان  و  ناآرامی  و  مردم 
را  آن  روسیه  نفوذ  خطر  دیگر  زیرا  بودیم؛  جهان  از 
تهدید نمی کرد. به همین دلیل جنبش طالبان به عنوان 

ضرورتی گریزناپذیر ظهور... کرد.«
برای آن که پیام نویسنده القاعده عریان تر شود، عبارات 
توضیحی را از جمالتش حذف می کنم. حاال بخوانید 
که چگونه او نیز بی پرده نوشته است که طالب مخلوق 
قدرت های جهانی است، نه نیروی جهادی خودجوش و 
مردمی: »قدرت های جهانی... راه برون رفت را در ایجاد 
قدرتی با ویژه گی های داخلی می دانند. همان گونه که 
بر  این جنبش  در مورد جنبش طالبان شاهد سلطه 
افغانستان هستیم... دیگر خطر نفوذ روسیه آن ]قدرت 
جنبش  دلیل  همین  به  نمی کرد،  تهدید  را  جهانی[ 
طالبان به عنوان ضرورتی گریزناپذیر ظهور...کرد.« اما 
همان طور که در نامه الظواهری آمده است، جهادیان 
که  ندارند  دوست  را  طالبان  رهبران  آن عده  القاعده 
سیاست پیشه گی می کنند، در پی ساختن دولت اند و 
آجنداهایی برای تحکیم قدرت گروه در درون مرزهای 
رهبر  با کشتن  مامول  این  اگر  حتا  دارند،  افغانستان 
القاعده به  دست آید. اما کسانی را که »امارت« آماده و 
تیار را به  خاطر حفظ جان چند »مهمان« خارجی قمار 
بزنند، امیرالمومنین قبول می کنند. نباید شک داشت 
که اظهار عالقه الظواهری به »رهبران مخلص« طالبان، 
به خصوص شخص مال عمر سودجویانه و سیاسی بوده 
است، نه مذهبی و عقیدتی. او و دیگر رهبران القاعده 
طالبان  میان  در  زیرک  و  سیاست پیشه  اشخاص  با 
میانه خوب نداشته و از آنان با عنوان خاین و منافق 
یاد می کرده اند، اما ساده گی مال محمد عمر برای شان 
که  بگوییم  داریم  حق  رو  این  از  است.  بوده  سرمایه 
ذکر عنوان امیرالمومنین در نامه الظواهری برای مال 
محمد عمر و تعهد به پیروی از اوامر او به  خاطر رضای 
خدا و ماموریت مذهبی نه، بلکه »مکر« سیاسی بوده 

است.

ادامه در صفحه 6

صمد پاینده

امارت، زینه جهادیان برای جهیدن به 
آشوب بزرگ

آن چه در نامه الظواهری آمده، 
چکیده دیدگاه او در ارتباط به 

آینده افغانستان و جهان اسالم 
است. در آن دیدگاه رفاه و 

آسایش مردم و ساکنان این 
سرزمین ها دیده نمی شود، بلکه 

هرچه شعله های جنگ بیشتر شود، 
به همان اندازه از نظر القاعده 

پیش رفت صورت گرفته است. در 
سند دیگری که یک سال پس از 

آن نامه، از سوی القاعده نشر شده 
و با عنوان »یادداشت استراتژیک؛ 

مانیفست القاعده« به فارسی 
ترجمه شده است، نیز همان 

دیدگاه آتش افروزی و سودجویی 
دیده می شود. در آن سند، طالبان 
یک گروه روستایی، فاقد هر گونه 
مهارت دولت داری، ارایه خدمات و 
حتا فاقد محبوبیت عنوان می شود 

که تنها یک کاال برای عرضه در 
بازار سیاست افغانستان در اختیار 

داشت: امنیت.
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روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است حمله  پهپادی بر یک مجتمع نظامی در اصفهان ایران، کار اسراییل بوده 

است. این گزارش روز یک شنبه، ۲۹ جنوری، چند ساعت پس از انتشار خبر انفجار در اصفهان و تایید حمله بر یک مجتمع 
مهمات سازی در این شهر از سوی وزارت دفاع ایران، منتشر شده است. بر بنیاد گزارش وال ستریت ژورنال، مقام های امریکایی و 
افراد آگاه از این عملیات، تایید کرده اند که عامل این حمله اسراییل بوده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، 
نیز امروز در واکنش به حمله پهپادی بر یک مجتمع مهمات سازی وزارت دفاع این کشور در اصفهان، از آن به عنوان »اقدامی 

بزدالنه« یاد کرده است.
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اوالف شولتس، نخست وزیر آلمان، در گفت وگویی با مجله 
جت های  ارسال  برای  اوکراین  درخواست  اشپیگل  تاگس 

جنگی به این کشور برای مقابله با روس را رد کرده است.
او روز یک شنبه، ۲۹ جنوری، به این نشریه تاکید کرده که 
حکومت های غربی نباید وارد رقابت بر سر ارسال تسلیحات 

پیش رفته به کی یف شوند.
تانک  ]که  گرفته ایم  تصمیم  جدیداً  »ما  است:  گفته  او 
بفرستیم[ و حاال بحث دیگری ]بر سر فرستادن جت[ در 
آلمان داغ شده است. این سبک سرانه است و اعتماد مردم 

حاکم  حزب  رییس  بریتانیا،  نخست وزیر  سوناک،  ریشی 
برکنار  مالیاتی  قوانین  جدی  نقض  دلیل  به   را  محافظه کار 

کرده است.
آسوشیتدپرس روز یک شنبه، ۲۹ جنوری، گزارش داده است 
که آقای سوناک ندیم زهاوی، رییس حزب محافظه کار را در 
حالی برکنار می کند که زیر فشار برای برکناری او قرار داشت.

گفته می شود زهاوی در زمانی که مسوولیت وزارت خزانه داری 
بریتانیا را برعهده داشت، یک صورت حساب مالیاتی پرداخت 

نشده چند میلیون دالری را تسویه کرد.
سوناک در نامه ای به زهاوی گفته است که مجبور شده تا به 

نسبت به تصمیمات دولت را از بین می برد. من فقط می توانم 
توصیه کنم که در یک رقابت تسلیحاتی وارد نشویم.«

در  مقاومت  هفته ها  از  پس  آلمان  که  است  حالی  در  این 
برابر خواست اوکراین برای ارسال تانک های پیش رفته، هفته 
گذشته پذیرفت که 1۴ عراده تانک لیوپارد۲ را به اوکراین 

بفرستد.

رویداد  دو  در  پاکستانی،  رسانه های  گزارش  بر اساس 
جداگانه واژگون شدن یک قایق و یک بس مسافربری در 

پاکستان، ۵1 تن جان باختند.

امریکا که نیز متعهد به ارسال تانک های پیش رفته به اوکراین 
شده و اعالم کرده که موضوع ارسال جت های جنگنده را با 

»دقت تمام« با مقا م های اوکراینی بحث خواهد کرد.
محکوم  را  اوکراین  به  جنگی  تانک های  فرستادن  روسیه 
جنگ  در  اروپا  و  امریکا  مستقیم  دخالت  را  آن  و  کرده 

خوانده است.

قول خود عمل کند که »دولتش در هر سطحی از صداقت، 
حرفه ای بودن و مسوولیت پذیری« برخوردار خواهد بود.

زهاوی اما در واکنش به برکناری اش گفته است که اشتباه او 
»بی دقتی« بوده و »عمدی« اشتباه نکرده است.

گفتنی است که آقای زهاوی که سال گذشته در دوره ناآرامی 
سیاسی در بریتانیا برای مدت کوتاهی وزیر خزانه داری این 

کشور بود، با اتهامات مالیاتی روبه رو بود.
مشاور  به  بریتانیا،  نخست وزیر  سوناک،  ریشی  این  از  پیش 
زهاوی  مالیاتی  مسایل  درباره  تا  بود  داده  دستور  مستقل 

تحقیق کند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار دو بیانیه جداگانه به 
»تعصب مذهبی« و »حمله های نژادپرستانه« در امریکا و 
کشورهای اروپایی اشاره کرده و به شهروندان ترکیه در 

خصوص سفر به این کشورها هشدار داده است.
خبرگزاری آناتولی ناوقت روز شنبه، ۲۸ جنوری، به نقل 
از وزارت امور خارجه ترکیه این موضوع را گزارش داده 

است.
نشر  امریکا  به  سفر  درباره  که  بیانیه ای  در  وزارت  این 
اثر خشونت  نیکولز در  تایر  به نام  به مرگ فردی  کرده، 
نیروهای امنیتی در شهر ممفیس ایالت تنسی امریکا و 
آغاز تظاهرات گسترده و وقوع حمالت لفظی و فزیکی 

»نژادپرستانه« در سراسر این کشور اشاره کرده است.
اروپایی  به کشورهای  درباره سفر  که  دیگری  بیانیه  در 
نشر شده، به شهروندان ترکیه هشدار داده شده که در 
برخی کشورهای اروپایی اقدامات مبتنی بر اسالم هراسی، 
هواداران  تظاهرات  نیز  و  نژادپرستی  و  خارجی ستیزی 

پ ک ک علیه ترکیه افزایش یافته است.
در بیانیه تأکید شده که این تحوالت »ابعاد نابردباری« و 

»نفرت« در اروپا را آشکار کرده است.
این در حالی است که پیش از این امریکا، آلمان، بلجیم، 
فرانسه، اسپانیا، سویدن و ایتالیا به شهروندان شان نسبت 

به سفر به ترکیه هشدار داده اند.

در رویداد نخست، در نتیجه سقوط یک بس مسافربری روز 
یک شنبه، ۲۹ جنوری، از روی یک پل در ایالت بلوچستان، 
۴1 تن کشته شدند و چند تن دیگر زخمی و یا ناپدید 

شده اند.
بر اساس گزارش ها، این بس که از کویته سه سمت کراچی 
می رفت، حامل ۴۸ مسافر بود و پس از تصادم با یک پایه 

پل، به دره سقوط کرد و آتش گرفت.
به گفته حمزه انجم، یک مقام محلی در شهر بیالی ایالت 
بلوچستان، این بس در یک ساحه دور افتاده سقوط کرده و 

به دلیل شدت رویداد قربانیان آن قابل شناسایی نیستند.
اصغر رمضان، رییس خدمات نجات در محل، گفته است که 
در این بس پیپ های روغن نیز انتقال داده می شده که پس 

از واژگون شدن بس فوراً آتش گرفته است.
حامل  قایق  یک  شدن  واژگون  اثر  در  دوم  رویداد  در 

دانش آموزان در ایالت خیبرپختونخوا، دست کم مرگ 1۰ 
تایید شده است.

آب  از  قربانیان  تمامی  اجساد  محلی،  مقام های  گفته  به 
بیرون کشیده شده و همه آنان بین هفت تا 1۴ سال سن 

داشته اند. از این رویداد، 1۷ تن دیگر نجات داده شده اند.
این در حالی است که در ماه نوامبر، ۲۰ تن به شمول 11 
یک  به  آنان  حامل  موتر  که  شدند  کشته  زمانی  کودک، 

حفره عمیق سقوط کرد.
پاکستان از جمله کشورهایی است که آمار تلفات ناشی از 

رویدادهای ترافیکی ساالنه در آن بسیار بلند است.
جمعیت زیاد، غیرمعیاری بودن جاده ها به ویژه در ساحات 
از  ترافیکی  قوانین  رعایت  عدم  و  روستایی  و  دور افتاده 
سوی راننده گان از جمله عوامل عمده افزایش رویدادهای 

ترافیکی در پاکستان گفته شده است.

آلماندرخواستاوکراین
برایارسالجتهای
جنگیراردکرد

دردورویدادترافیکیدرپاکستانبیشاز۵۰تنجانباختند

مقامناتو:
درصورتحملهبهاعضای
ناتو،آمادهرویاروییباروسیه

هستیم

وزیرانخارجهسویدنوفنلند:
روندپیوستنکشورهایما

ریشیسوناکرییسحزبحاکممحافظهکاربریتانیارابرکنارکردبهناتوادامهدارد

هشدارترکیهبهشهروندانشدرخصوصسفربهامریکاوکشورهایاروپایی

راب بائر، رییس کمیته نظامی سازمان پیمان آتالنتیک 
در  امنیتی  پیمان  این  که  است  گفته  ناتو،  یا  شمالی 
صورت حمله روسیه به یکی از اعضایش، آماده رویارویی 

با مسکو است.
جنوری،   ۲۹ یک شنبه،  روز  روسیه  تاس  خبرگزاری 
گزارش داده که بائر این گفته ها را در مصاحبه با شبکه 

تلویزیونی آر تی  پی پرتگال بیان کرده است.
رییس کمیته نظامی ناتو در پاسخ به سوالی مبنی بر 
احتمال رویا رویی این سازمان با روسیه گفته است: »ناتو 
تنها در صورتی پاسخ خواهد داد که روسیه با حمله به 

یکی از کشورهای عضو از خط سرخ عبور کند.«
میان  در  امنیتی  نگرانی های  اوکراین  بر  روسیه  حمله 

اعضای ناتو را بیشتر کرده است.
این در حالی  است که ارسال تانک های زرهی از سوی 
برخی از اعضای ناتو از جمله امریکا، آلمان و بریتانیا به 
اوکراین خشم روسیه را در پی داشته است. مقام های 
به معنای  به کی یف  تانک ها  ارسال  که  گفته اند  مسکو 

اعالم جنگ با روسیه است.

رسانه های بین المللی به نقل از توبیاس بیلستروم و پکا 
هاویستو، وزیران امور خارجه کشورهای سویدن و فنلند 
ناتو  به  این کشور ها  پیوستن  روند  داده اند که  گزارش 

جریان دارد.
و  بیلستروم  توبیاس  که  داده  گزارش  آسوشیتدپرس 
روز شنبه، ۲۸  پکا هاویستو در مصاحبه های جداگانه 
کشورهای شان  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  جنوری، 

تابستان سال جاری عضویت ناتو را حاصل کنند.
بیلستروم گفته که مخالفت ترکیه با پیوستن سویدن و 

فنلند به ناتو، این روند را پیچیده تر کرده است.
وزیران امور خارجه سویدن و فنلند در حالی از ادامه 
پیوستن کشورهای شان به ناتو خبر داده اند که ترکیه 
از  قرآن  از  نسخه ای  زدن  آتش   از  به ویژه پس  ابتدا  از 
سوی یک سیاست مدار افراطی سویدنی، مخالفتش را با 

پیوستن این کشور به ناتو بیشتر کرده است.
در کنار ترکیه، مجارستان نیز هنوز درخواست پیوستن 

سویدن و فنلند به ناتو را امضا نکرده است.


