
 

 

 

 ما  مسئولیت   و   طالبان، توسعه
 

 
 
 محسن رنان

 
 

 مقدمه 
ی   از سوی دوستان  بود پیام پشت پیام    های اخی  در هفته ز ؟ چرا چی  که چرا ساکتی

دهم را نقد نوییس؟ چرا برنامه برای افغانستان و پنجشی  نم  ز های وزرای دولت سی 
؟ نکند ناامید شده نم  گشایی نظام سیایس در دولت افق ات از  بیتز نکند پیش ای؟  کتز

دهم اشتباه از آب درآمده است؟ و  ز  هایی از این دست. پیام سی 

   که  باید یادآور شومنخست  
ا
ها دست به نقد  در سال اول دولت  من معمول

 یش را هاسیاست و  کردهخود را پیدا   ،گذار جدید برم. باید فرصت داد تا سیاست نم 
   ی«شعارها»نقد شود نه    «هاسیاست »   آنگاه  کند و   عالماتدوین و  

ا
.   معمول انتخابایی

البته دهم،  و  ز بلکه   امیدوارم وزرای دولت سی  فقط اهداف مطلوب را اعالم نکنند 
نظران و کارشناسان منتشر و از صاحب  تدوین و   نظرشان را مورد    هایسیاست   نخست

من در خود    . اجرا گذارند   برنامه تبدیل کنند و به  بهسپس آنها را    نظرخوایه کنند و 
دولت  اول  نکات  ها،  سال  سیاست کننده نگران اگر  برخز  در   ای 

ا
معمول ببینم   ها 

در   رمورد این دولت هم به این قاعده خود پایبندم. دفرستم.  نویسم و پوشیده یم یم
ز نگران نمورد افق  تر و جمهوری اسالیم عاقل  ،تر هولناک  «واقعیت»  یستم؛گشایی نی 

 ، از نگاه آنان،روی خود را از دست بدهد. اما   پیش    «یتنها گزینه »از آن است که این  
 »  تا دست »خودی«ها رخ دهد  و به  «سنجیده»صورت  گشایی باید به این افق 

 
 ع  ت

 
 « تن

 « در آن نباشد. تشویش »و  «تخفیف»و 

ت  نشده اما در مورد تحوالت افغانستان، راستش ناامید   ام. کرده ام حی 

 بر این دل تپیده در اندوه پنجشی   / رود یمکه بگویم چه   رود نم  دستم

ز به  هایی از  ر از تناقض خواهید یافت؛ چون بخش را پ    یادداشت   اینسبب  همی 
 با قلم عقلم.  های دیگری را ام و بخش نوشته  با قلم دلم آن را 

 طالبان، فرصتی برای غرب 
میهنان در موج هم  انبوه  غم پرپرشدند.  م آنفسم باال نم   های اخی  در هفته راستش  

وزی   همان روزهای اول  بریده بود.    نفس را   ناگوار افغانستاناخبار    غمو    کرونا   اخی   پی 
بلندی مطلب  صفحه  طالبان،  بیست  در  ئمس  و نوشتم    در  طالبان  وزی  پی  له 

نظریه  را  افغانستان   منظر  تمدن »از  در   )نظریه  «هاعبور  »اقتصاد کتاب    مندرج 
 ، غرب، آمریکا، روسیهتمدن برای    را   ( و منافع این تحول« ایران  مناقشه اتمسیایس  

ز     ،تحلیل کردم  ت ایران( و البته حکومت جمهوری اسالیم )نه مل   چی 
 
 اما به توصیه

   کردنپیشکش سخنم این بود که با  هایی از  بخش   دوستان شفیق منتشر نکردم. 
ً
ظاهرا

جنگ  »افغانستان به طالبان از سوی آمریکا، آخرین مرحله از    »آگاهانه و عامدانه«
های اقتصادی حامل رسمایه کشورهای    ویژهه بو تبدیل کامل خاورمیانه    «خداحافظز 



 جهان اسالم
ی

ز سوخته  و فرهنگ و در واقع آخرین   ؛محقق خواهد شد   ،به رسزمی 
ها« رخ خواهد داد. گرچه ممکن است آمریکا در ظاهر »عبور تمدنپروژه   مرحله از  

ایط از دستش   ر جوری وانمود کند که رسر
 
   رفته استد

 
ز داعش، اجازه   و با بدرقه خونی 

 است.  راقبت گرفته پرواز از برج م

« و پروژه   ها« به »عبور تمدن   برای اطالع دقیق از مفهوم »جنگ خداحافظز
 مناقشه اتم ایران« مراجعه کنید:  کتاب »اقتصاد سیایس

 )کلیک کنید( کتاب  تهیه لینک

افغانستانبه  بر  طالبان  حاکمیت  من  )آمریکا،   ،گمان  قدرتمند  کشورهای 
( را  ز بیش از همه البته  منتفع خواهد کرد و    -  ای متفاوتشیوه به هر یک    -  روسیه، چی 

تمدن غرب  کلی   برد. ت  آن سود خواهد  تمدن   از  امارت اسالیم طالبان،  با تشکیل 
اسالیم  امارت  بلندمدت  استقرار  اینکه  نخست  برد.  خواهد  عمده  سود  دو  غرب 

   ،شکست فکری  تواند به تجربه یکطالبان، یم
ی

 در جهان اسالم   تازه  و سیایس  فرهنگ
ق  و کنفسیویس  در غرب  مسییحهای  عنوان رقیب تمدن به)  جهان،   تا ( بینجامد  در رسر
بار دیگر ناتوایز و ناسازی نظام فکری   یک  عیتز طور  به  ،های اسالیمملت ویژه خود  ه ب

 اسالم سنتی 
ی

ی جوامع در دنیای مدرن مشاهده و تجربه   را  و فرهنگ .  کنند برای راهیر

ز تجربه   اسالیم و پذیرش فراگی  فرودستی تمدن چنی 
ی

ای، یا به افول کیل نظام اندیشگ
؛ و یا  گمان مطلوب غرب استکه یر   ود مسلمانان خواهد انجامید اسالم از سوی خ

های اسالم با دنیای مدرن منجر به پدیداری یک رنسانس اسالیم برای سازگاری آموزه 
  دانم مطلوب غرب هست یا نه. نم خواهد شد که 

یم  اینکه،  پیش دوم  بسیار توان  طالبایز  ایدئولوژیک  حکومت  بیتز کرد که 
بود و توان ساماندیه یک اقتصاد شکوفا را نخواهد داشت. بنابراین  ناکارآمد خواهد 

برای  چاره ندارد که  پا ای   
نمایش کارآمدیرس  و  ز خودش  تنها نگهداشیی از طریق   ، که 

د. افغانستان ، به خام شدیز است  ایجاد رفاه برای شهروندانش فرویسر منابع پناه بیر
 منابع زیرزمیتز دست   علت  به 

ی
ترین کشور  ، اکنون غتز یک قرن اخی  در  اش  نخوردگ

تواند مواد معدیز الزم را برای تداوم رشد باثبات صنعتی که یم  معدیز جهان است
دهه  برای  پیش  غرب،  ت  های  ز کند. أرو  ناکارآمد    می  حکومت  یک  استقرار   بنابراین 

ین گزینه برای جهان غرب است. بخام ، ویژه آنکه  ه فروش، بهیی ز ل گرمایش زمی  کنیی
اقتصاد مستلزم   از   عبور  انرژی به  های فسییلسوخت   جهان  ، است  های پاکسوی 

ورت حیایی برای تمدن غرب تبدیل شده است  امری   و این عبور،  ؛که امروز به یک ضز
ه امکان  »بدون   عظیم  شدن ذخایر رسازیر .  های پاک ناممکن استانرژی  « سازیذخی 

،  لیتیوم از افغانستان به    اقتصادهای غریر
ً
ورت   ارزان،  با هزینه نسبتا  تحقق این ضز

 سازد. پذیر یمرا امکان

قابل حذفبه با حضور طالبان   وی شوریسر غی  در کنار دولت    عنوان یک نی 
های رسید تا رسمایه گاه افغانستان به ثبات و امنیت الزم نم ، هیچ سابق افغانستان

، رسازیر شود و استخراج و صادرات انبوه مواد خام معدیز جهایز بتواند به این کشور  
پا را محقق کند. وقتی طالبان به حکومت برسد، برای    ویژه لیتیوم،ه ب  

ز رس    نگهداشیی
ز خشن رسکوب خود، أنظم سیایس فاقد بوروکرایس خود و برای ت ز انرژی ماشی  می 

ی است و بنابراین طالبان خودش با د مجبور به خام  ست خودش آن فرویسر حداکیر
پس چه نیازی به لشگرکیسر  را محقق خواهد کرد.  خاص آمریکا طور  به و  هدف غرب

یگ آمریکا در این کشور است؟  ز  پرهزینه و حضور فی 

 
ی

 ایران فرهنگ
ی

 نمایندگ
تم  بیش از همه  اکنون تمدن  » عنوان نماینده طبییع و تارییحز  به از جمهوری اسالیم    حی 
   ایران  

ی
تمدیز   ترین تحول خطرآفرین برای حوزه  نسبت به مهم  چرا که    است  «فرهنگ
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،
ی

فرهنگ طالبان،قدرت یعتز    ایران  ز  و هم  گرفیی اخی   دهه  دو  در  ز   امروز،  هم  چنی 
یا   کند. و یم  منفعل عمل کرده است پهلوی  مواضع  و  سخنان    سکوت  مقامات دو 

 ببینید،    افغانستان می عظ  در تحوالتویژه وزارت خارجه را ه سیایس کشور ب
ا
 گویا مثل

در   سیایس  دو گروه  ز  بی  باید    پاکستاندعوایی  و  ندارد  ما  به  دخیل  است که خییل 
بمانیم.  نظاره  گر 

ً
قطعا حتی    من  یا  نظایم  مداخله  از    پشتیبایز طرفدار  لجستیک 

نیستم، افغانستان  ا  اما یر   گروهای نظایم داخیل  و  کشوری که   سیایس  نفعالعمیل 
بیند و حتی نگران کمبود سوخت مردم لبنان هم هست، جهان اسالم یم خود را مرکز  

قض نیست.   ایایدر  قابل هضم  برایم  افغانستان  و    واقع  در   اخی   رفتار  مشاهده  با 
 مواضع مقامات در این تحوالت  

ً
باور کردم که جمهوری اسالیم مسئولیتی برای   تقریبا

 برای خود قائل نیستحراست از مرزهای ایران فر 
ی

ی است که    هنگ ز و این همان چی 
به  دارد  فهم  ز  و همی  فهمیدند  اجتمایع  از نخبگان سیایس  ایران خییل زودتر  مردم 

 شود. داخل تبدیل یم دیار نظام سیایس در فناسچشم 

    سیایس بلکه یک  « را نه یک شعار دمن شعار »رضاشاه روحت شا
ی

پیام فرهنگ
ض بخش از سوی   یشکل  بینم که بیانگر یم جامعه    های معیی  جامعهدر    این باور   گی 

 
ً
ی عکس  است که جمهوری اسالیم دقیقا های در تقویت پایه را  شاه  رضا   مسی    مسی 

دنبال    
ی

ایران فرهنگ یا  ضف   . کرده استتمدیز  از درست  باور،  غلطنظر  این  بودن 
ا این  بر  مردم  از  بخیسر  در ست که  گمان  عناض انسجام  هرچه رضاشاه  به  بخیسر 

 موفق عمل کرد، جمهوری اسالیم ناموفق 
ی

در    یا حتی و  عمل کرده    تمدیز ایران فرهنگ
نظری مردم شاید نتوانند بیان شفاف و    . تخریب آن عناض حرکت کرده است   جهت

،   گویند با این نحوه  اما به زبایز نمادین دارند یم  ،از این باور خود داشته باشند  حکمرایز
ایران تمدن     اقتدار 

ی
رفتزوال  به رو   فرهنگ قضیه خواهد  با  ایران  برخورد  تجربه   .

 است.    در مدیریت حوزه    ما   افغانستان، نمود عیتز افول اقتدار 
ی

تمدیز ایران فرهنگ
برای   توانست اقتدار ما را ی ما یمها و سالح ها، پولو لبنان   در عراق و یمن و سوریه

ایدئولو  مرزهای  از  تشیعژ حراست  بکشد   یک  رخ  پول   ؛به  افغانستان که  در  اما 
پاکستان  ما قوی  عربستان و سالح  از  دارد   حضور داشت  تر  در    ،و  دادیم که  نشان 

میل منافع  برای  فعال  ،  و   بازیگری 
ی

فرهنگ ایران  مرزهای  از  حراست  چقدر   برای 
تر این است که نگویم ناتوانیم، بلکه بگویم ما در ضدیت کور )شاید دقیق   ناتوانیم. 
 را فدا کردیم(.  منافع میل خودمان و حوزه   با آمریکا، 

ی
 ایران فرهنگ

جمهوری اسالیم که تا یمن و سوریه رفته است تا مرزهای ایدئولوژیک تشیع 
 »باید به ملت ایران پاسخ دهد که    ،ست کند را حرا

ی
برای دفاع از مرزهای ایران فرهنگ

داده است انجام  اقدامایی  باشد   ؟«. چه  نداشته  آیا اگرپاسیحز  تقویت   ،  را  این گمان 
   کند نم 

ا
 نیست و خود را   که اصول

ی
 نماینده    تنها   جمهوری اسالیم نماینده ایران فرهنگ

هایی است که در قضیه پرسش   ای از نمونه   بندهای زیر   ؟ داند یم  ایدئولوژیک  تشیع
 : روزی باید پاسخ دهد  و  افغانستان از اکنون در برابر جمهوری اسالیم قرار دارد 

  ۳۰طالبان در تمام    در تقویتعربستان   نقش جدی  بهتوجه با توضیح دهد که    الف(
، جمهوری اسالیم کدام گفت  وگوها را با عربستان شکل داده است تا توسعه سال اخی 

ل توافق و  مورد  قدرت طالبان در چارچویر   ها  ما از کدام اهرم  و   شده انجام شود کنیی
مراودات را برای این کار بهره بردیم؟ آیا دشمتز کور با عربستان باعث نشد تا تمام  

تازانه حمایت از طالبان را ادامه دهد صورت یکه به قطع کنیم و اجازه دهیم عربستان  
ند مرحلهتا    و آنها را   را زیر سلطه خود بگی 

ی
 از ایران فرهنگ

ی
 ،ای که اکنون بخش بزرگ

د؟   پیش بیر

ترین حایم نظایم مهم سال پاکستان    ۳۰به اینکه در این  توجهبا توضیح دهد که    ب(
اسالیم کدام   است جمهوری  بوده  برای و فت گ طالبان  را  باال  و سطح  مستمر  گوی 



و شکل تفاهم  نویع  به  و   به  دیهرسیدن  برای  سازوکارها  و   قواعدی    محدودسازی 
 انجام داده است؟ به این حمایت نظایم  بخیسر تعادل 

بان داشته است و  البا ط  چه مذاکرایی و در چه سطیح  که تاکنون   توضیح دهد پ(  
ای  در  طالبان  نقبال  از  صحنه  پشت  حمایت  سال  ز   ،همه  تضمی  برای چه  هایی 

ی از تعرض طالبان به   از آنها گرفته است؟  حوزه  جلوگی 
ی

 ایران فرهنگ

ز آمریکا و طالبان، تحت نظارت سازمانت(   ملل    توضیح دهد که چرا در مذاکرات بی 
از   نکردیم و چرا نفرت کور  پیدا  به آن دعوت شدیم، حضور  متحد در دوحه، که 

را   ابزارهای سیایس خود  و  توان  تمام  ایران  مانع آن شد که  تا در بهآمریکا  د  کار گی 
ایران   منافع  از  و  کند  کت  رسر  صورت  به مذاکرات 

ی
فرهنگ منافع  و  تمدیز   -  کیل 

نگذارد که آمریکا، پاکستان، قطر و سایر کشورهای خاص محافظت کند و  صورت  به 
 
ً
عریر و همسایه ضفا ند؟ ما وقتی   عریر و غی  بر اساس منافع خود مذاکرات را پیش بیر

ز و آمریکا در مورد طالبان دعوت شدیمبه گفت  چرا نپذیرفتیم؟   ،وگوهای روسیه، چی 
والن آن محاکمه اگر وزارت خارجه مخالف این حضور بوده است که امروز باید مسئ

اند، شده نفرت کور از آمریکا مانع  سبب  به های پشت پرده  شوند و اگر دیگر قدرت 
بوده یم خائن  بگویم  و یم ترسم  اما دست  اند  درخواست محاکمه کنم،  آن ترسم  کم 

تصمیم  باالدستی  مراکز  از  بخواهیم  حوزه  است که  در  خارخر کنار  سیاست   ساز 
کردیم که طالبان با آمریکا تفاهم نخواهد کرد؟ حتی اگر آیا گمان یم گذاشته شوند.  

 حضور. عدم  بود تا مؤثرتر خواستیم طالبان با آمریکا تفاهم نکند هم حضور ما یم

ز عربستان و   ث(  بی 
؟ و مگر نه آنکه طالبان وجود دارد   توضیح دهد که چه تفاویی

اندیشه    طالبان با پول عربستان در افغانس  گریسلفز با  پیدا تو  ان حضور قدرتمند 
کرده است؟ چرا به جای مذاکره با طالبان، که نه هویت روشتز دارد و نه قابل اعتماد 

با عربستان دیگر حامیان طالبان  است،  نکردیم؟  یا  تفاهم  و  ی جز   مذاکره  ز  آیا چی 
و   ایدئولوژیک  نفرت کور  تعامل  دهه  دو  برای  است که  نشده  و    وگو گفت   باعث 

وضعیت   را کنار بگذاریم و   )عربستان(   کشور عریر مؤثرترین  همکاری با قدرتمندترین و  
یم؟ بار خسارت  سمتبهرا   بیر

ی
ایط برای ایران فرهنگ  ترین رسر

  آینده  ایران و حتی  ملت  چه منافیع برای    کارآمدن طالبانروی  که با    توضیح دهد (  ج
ز در برابر تسلط طالبان منفعل  أتجمهوری اسالیم  نظام    خود  ز خواهد شد که چنی  می 
 ایم؟کرده عمل  

بخیسر و توسعه انسجامموازات تالش پاکستان و عربستان برای  به توضیح دهد  (  چ
وهای  انسجام  همکاری و   جمهوری اسالیم چه تالیسر برای  ،قدرت طالبان بخیسر به نی 

 در افغانسرهن فاایر   حوزه  
ی

ها، سادات، هزاره  ،ها ازبک  ،ها ده است )تاجیک کر   تاننگ
ایماقها قزلباش  ترکمن،  بلوچها،  و   ها 

ً
مجموعا از    ها  بیش  جمعیت درصد    ۵۵با 

 ؟( افغانستان

چرا امروز از صدر تا ذیل مقامات   ها،پاسخ این پرسش نظر از  ضفاکنون  و  
این  مورد طالبان  در  اسالیم  زبان  جمهوری  لکنت  این سکوت   هستند؟همه گرفتار 

نظرهای از جنس رفع تکلیف برای جامعه ایران مفهوم نیست اظهار مقامات کشور و  
ی و یر یر بوی نویع   ؛ و اگر نگویم بوی خیانت،نماید یمو مرموز    به حوزه    تفاویی تدبی 

مگر اینکه با توضیحات و رفتارهای شفاف   ،شنویمیمتمدیز ایران را در این سکوت  
د ما رایه نداریم جز اینکه باور  را روشن    ردمم کنند. اگر این روشنگری صورت نگی 

نماینده   را  خود  اسالیم  جمهوری     تمدیز   حوزه    کنیم 
ی

فرهنگ هیچ نم   ایران  و  داند 
ندارد  تمدن  این  اجزای  از  دفاع  برابر  در  این گذشته،  تعهدی  از  بیشیی حایلدر .  که 

نجات   برای  غریر  تالش بخش کشورهای  افغانستان  در  درخطر  وهای  نی  از  هایی 
های پوشیده احتمایل را  )حرکت   در این جهت نکرد   آشکاریکردند، ایران هیچ حرکت  



ندارم(  اجتمایع، خیر  سیایس،  اجتمایع،  نخبگان  مورد  در  ایران  سیاست  راستی   .

 و صنعتی افغانستان که در خطر هس
ی

شان مقدور  تند یا به هر علتی دیگر برای فرهنگ
در این یک ماه کدام   نیست که در افغانستان بمانند چه سیاستی اتخاذ کرده است؟

نجات   و  حمایت  برای  را  پنهان  یا  آشکار  چهره تالش  از  برخز  )غی   خاص  های 
ایم، ه ویزا داد  ی از آنها دانم و خیر دارم که به تعدادیم  ؟ایمه انجام داد  مداران( سیاست 

بحران حجم  برابر  در  زیاد  تعداد  این  یم   اما  ز  ز ناچی  داشیی است  مهم  آنچه  نماید. 
ز   مهاجری   مردمدر مورد سایر  سیاست روشن و شفاف در این مورد است. همچنی 

؟ سکوت؟ یعتز همان سیاستی که  یماند چه سیاستی دار که به مرزها هجوم آورده
 ؟ یمچهل سال است دار 

ن زمایز که متوجه شدیم حکومت ما حاضز نیست هیچ ما باید از هماشاید  
تکلیف چندین میلیون مهاجر افغانستایز که   ز   های در دهه اقدام روشتز برای تعیی 

آمد  ایران  به  ایران ه پیش  عناض  و  منافع  به  نگاه حکومت  متوجه  دهد،  انجام  اند 
 یم 

ی
فرزندانشان در ایران به   ها سال است در ایرانند،شدیم. مهاجرایز که ده فرهنگ
عنوان بهآنان را    حکومت ما   اند اما هنوز کرده ند و ازدواج  اه ند و بزرگ شداه دنیا آمد 

عنوان »انسان« به بهآنها را    اگر   ست. مگر نه اینکه»انسان« به رسمیت نشناخته ا
بودیم، شناخته  چهل  رسمیت  از  برای   بعد  تکلیف    شانسال  ز    یم؟ کردیم تعیی 

وع جنگ  ن با عبدالرحما های داخیل در افغانستان به ایران آمد.  ورود شوروی و رسر
اند، و آمده هایش در ایران به دنیا  شناسم، تمام بچه اکنون چهل سال است او را یم

کدام نه شناسنامه دارند نه اجازه حساب برخز اکنون ازدواج کرده اند. اما اکنون هیچ 
ز گوایه بانگ، نه اجازه خرید تلفن همراه، نه   نامه و نه اجازه خرید اتومبیل و داشیی

کت و  أاجازه خرید خانه و ت گذاری اقتصادی. یعتز یک جمعیت چند  رسمایه سیس رسر
حوزه    میلیویز     عضو 

ی
فرهنگ ایران  و   تمدیز  اقتصادی  محاضه  است  سال  چهل    را 

 دانیم کودکانشان در حتی اجازه نم   ،ایم و تا پنج شش سال پیش همکرده اجتمایع  
رسمنام کنند. من خودم مدرسه  ثبت  مدارس رسم ما     ۲۵  را   «های مهاجرالله »  غی 

در اندازی کردم و چه مشکالیی که  راهبرای کودکان افغانستایز در اصفهان    سال پیش
و    و بدون هیچ تابلو   در مکایز که معرض دید نباشد   مجبور بودیم  . نداشتیم   راه  این

دازیم  و با درهای بسته  اینشانه  حتی آموزش و پرورش به   . به آموزش این کودکان بیر
نم  یمداد. کتاب ما کتاب  را کتر  یا کتاب ها  فرسودهکردیم  را    شهر   یهابچه   های 

خدا را اگر مهاجران عراقی یا یمتز یا فلسطیتز یا سوری به ایران   کردیم. یموری  آجمع 
ز برخورد  حکومت  آمده بودند  این است که باور ندارم که    ؟کرد آنها یم  ا ب  را   ها همی 

نماینده   را  اسالیم خودش  بداند.    جمهوری   
ی

فرهنگ اسالیم گمانم  به ایران  جمهوری 
دی تصمیم   نماینده  راهیر تنها  است که  باشد   حوزه    گرفته  ایدئولوژیک  آی تشیع   .

 ایران، در این ها و شخصیت چهره 
ی

 کنید.   وگو باره بیشیی اندیشه و گفت های فرهنگ

 ضد توسعه لتنفرت کور، خص
این چهل سال،   ایران  گروهنفرت کور در میان دو  در  بار بوده خسارت، خییل برای 
برانداز از جمهوری اسالیم و نفرت کور جمهوری اسالیم   هایگروه   است. نفرت کور 

 از    ند منطفی و عقالیز را بست  و تعامل  راه مذاکره  گروه  هر دو   از آمریکا. 
ی

و بخش بزرگ
 دند. های تارییحز ملت ایران را نابود کر فرصت 

های برانداز در  منطق جمهوری اسالیم در مبارزه با آمریکا همان منطق گروه 
و   ایدئولوژی کور  از  ما  ایدئولوژیک.  نفرت کور  است:  اسالیم  جمهوری  مقابل 

محور  نفرت ایم که از ایدئولوژی کور و  محور براندازان همان اندازه آسیب دیده نفرت 
اسالیم  دو  جمهوری  هر  سلطه یم.  قدرت  یک  حاکم  قدرت   اقتدارطلب    گر  گویند 
دم  و غی 

قانویز  ت که باید نابود شود و هرگونه مذاکره و همکاری با آن کراتیک اسو غی 
به    را  ایران  رمان آخیانت  ملت  آزادی  و  عدالت  سو .  بینند یمهای  یک  براندازان   از 



را خسارت  سیایس  نظم  یک  فروپایسر  امروز چند دنیای  در    های  یا  نم   پاره  بینند 
(   خواهند ببیند نم   ، شناختی های کور روانو با توسل به هیجان   )تجربه سوریه و لیتر

را   براندازانه  مبارزه توجیه    خود  اسالیم  جمهوری  است   کنند یمبا  سال  چهل  و 
یک  نتوانسته  به  و  جمع اند  عقالیز  حضور  برای  فضای گو و گفت بندی  در  محور 

 ا ب همواره بتواند    اند کهداده اسالیم    سیایس ایران برسند و این فرصت را به جمهوری
رسکوب   را منتقدان  ،  تی و جاسویسنیهای امبهانه  استناد به فعالیت براندازان و به

ل عقب متوجه نیستند که در دنیای مدرن هیچ ابزاری برای    . براندازانکند  راندن و کنیی
 برای مذاکر   بهیی کردن یک حکومت  پاسخگو و  

ی
 با آن   تعامل  و   همکاری  و ه  از آمادگ

و    گشود   نیست و به جای پرخاشگری و فحایسر و عصبانیت باید همواره راه تعامل را 
 های رسکوبگر گرفت.  بهانه را از دست حکومت 

ز خطا را   اگر ما با نظم موجود   کند. یمدر مورد آمریکا    هم جمهوری اسالیم  همی 
ز راه تعامل،    هم مخالفیم راهش  جهایز  اقتدار  نکردن و تمرکز بر تخریب  وگو گفت بسیی

های قدرت خأل  نشیتز آمریکا در افغانستان نشان داد که  تجربه عقب   آمریکا نیست. 
زدن نظم کنویز برهمراه  بار باشد.  خسارت تواند  یم  بخش« در جهان چقدر تعادل »

  ، (   ، اجتمایع  ،شدن واقیع و تمدیز )اقتصادیقوی جهایز
ی

ز   سیایس و فرهنگ و داشیی
برای تغیی  نظم موجود مثبت با سایر کشورها  برای بازیگری و تعامل    قابلیت و مهارت

ز   کشورهایی نظی   همان کاری که  ؛است .  اند های اخی  کرده دههدر    برزیل  و   ، هند چی 

مان در تعامل ناتوایز   علتبههای براندازانه علیه آمریکا و  حرکت ما با    چهل سال است
عقالیز   و  آمریکا منطفی  موضع  ، با  حضور   فقط  منطقه    و  در  را  و    تر جدی آمریکا 

که   ،متوجه نیست  چنانجمهوری اسالیم هم  ایم. کرده یل را پایدارتر  ائارس   موقعیت
اصیل    هایقدرت مبارزه کور با یگ از  ناتوایز در تعامل منطفی و عقالیز با آمریکا و  

این چهل سال  نظم جهایز مستقر، چقدر  ایران  در  خاورمیانه   هایلتو م  به ملت 
 )شاید هم متوجه هست اما اغراض دیگری در کار است(.  آسیب زده است

برای  سفانه  أمت عطش  و  آمریکا  از  کور  آمریکا شکست به نفرت  کشاندن 
قدرت به)  از  یگ  اصیل  عنوان  پ  نظمهای  جهان  در  جمهوری آفرین  امروز(  رآشوب 

وزی طالبان در افغانستان بود. د  در را  اسالیم    امن انتخایر قرار داد که نتیجه آن پی 
نشیتز آمریکا از افغانستان، تمام هویت و منافع عقب حکومت ما از ذوق شکست و 

 را    تارییحز حوزه  
ی

گدر بازار حراج طالبان به  ایران فرهنگ ز و با سکوت فروخت    پشی 
ز یا حتی ترضایت  ز خود أآمی  ز طالبان در افغانستان همرایه کرد. سلطه با  ،ییدآمی   یافیی

 توسعهپیشا بخش فیصله تجربه 
 
ً
 به یک نظم سیایس جدی و فراگی  در حاکمیت طالبان  که    کنمآرزو یم  من حقیقتا

، یر قرن یر نیم   نزدیکتا به    افغانستان بینجامد 
، خونثبایی ریزی و فقر در این قانویز

   کشور پایان داده شود. 
ً
بدارند   حقوق اولیه بشر را پاسامیدوارم آنان بکوشند    حقیقتا

شورشحداقل و   مسی   تا  آورند  فراهم  را  مشارکت  یر های  و  در ثبایی ها  جدید  های 
 مشتاق آنم کهانستان بسته شود غاف

ً
اند عمل  داده هایی که  طالبان به وعده   ؛ و جدا

  پدیدار شود   و امن  ثباتبا ان  نخست یک افغانست  ،حکومت طالبایز یک  از دل    تا   کنند 
با    ،و سپس در    . رهایی یابد از دام فقر مطلق  این کشور  فرویسر منابع،  خام حتی اگر 

  که    و مذهتر   جمهور و رهیر سیایسیس ئنفر ر   ۹اخی  از    قرننیم 
ً
حکومت را در  رسما

نفر کشته شده، دو نفر تبعید و فراری، یک نفر هم   ششاند،  دست گرفته به کابل  
ز کشوری، امنیت و ثبات   نامعلوم است.   فردایش  )حامد کرزای( رسنوشت در چنی 

ز نگاه بود که در روزهای اولیه بحران  افغانستان، با وجودی اولویت اول است.   با همی 
ی با طالبان جدکردم که مسعود به طور که دلم با احمد مسعود بود اما خداخدا یم

ط  ایط احمد مسعود وارد مذاکره شود و رسر های سخت نگذارد. حتی وقتی طالبان رسر
های نمادین نگذارد کار به جنگ و غلبه را نپذیرفت امیدوار بودم او با برخز حرکت



، یا اعالم خشونت  ز طالبان بکشد )مثال با اعالم سفر به کابل برای مذاکره بیشیی آمی 
د از  پس  تصمیم  ایناتخاذ  اعالم  یا حتی  علما،  با  یا یدار  مقاومت  برای  تصمیم  که 

کند( و تمام تالش گشودن پنجشی  را به روی طالبان، به رای مردم پنجشی  واگذار یم
وی سیایس و مدیز موثر به یک مبارز نظایم سلحشور تبدیل   خود را بکند تا از یک نی 

 کار از دست بشد.   ای بود کهگونه نشود. اما متاسفانه رسعت تحوالت به 

،    صورت،هر در  ای مرحله عنوان  به   طالبایز امارت  گمانم تجربه  به از نگاه تمدیز
الزم است. استقرار یک حکومت دیتز شیعه در ایران جهان اسالم    بخش برایفیصله 

 سنتی شیعه آماده کرد   ،ساختارهای فکری  دگرگویز زمینه را برای  
ی

اجتمایع و فرهنگ
به یک ساختار  بهو ما   ایدئولوژیک شییع  اندیشه  از  فکری و  رسعت در حال عبور 

تازه و مدرن    
ی

 مذهتر و معنوی نمادهای    اما در چارچوب  جدید با محتوایی  فرهنگ
ایدئولوژیک که انقالب کرد و    ها با تشیعفرسنگ   گمان این ساختار جدید، یر هستیم.  
 فاصله خواهد داشت.  را مصادره کرد، سنتی که انقالب  فقیه تشیع

ز ت ز )دنیای جهان اسالم   بقیه در  ایجربه اما چنی  وجود ندارد. هنوز   ( اهل تسیز
ایدئ و و ساختارهای  خلفا   لوژیک،  عهد  تجربه  تکرار  برای  نوستالژیک  بیان )   نیاز  به 

موج    صالح(   سلف  ،  بنیادگراها  ز  تسیز جهان  خوان   محبوبیت  هنوز زند.  یم در  »ا 
« در   ز وی سیایس بالقوهبه کشورهای اسالیم  بیشیی  المسلمی  ده عنوان یک نی  ، گسیی

به   ،اسالمجهان    در تجربه داعش گرچه    است.  های بنیادگرایانه بود ای به اندیشه ضز
 تجرب  ا ب  علت عدم استقرار یک حکومت اسالیم داعیسر نتوانستبه اما  

 
عیتز ماندگار    ه

های بعدی همراه شود. اما وجود تجربه یک حکومت با بازنگری  فرین همراهآتحول و  
اسالم را بازتولید  های خود از الگوهای صدر مذهب که بکوشد برداشت ستز اسالیم 
یم  ایدکند،  باورهای  فروریزی  برای   

ی
بزرگ اهل  مؤمنان  لوژیک  ئو تواند کمک  جهان 

ز باشد.   «   نماد امارت اسالیم طالبان،    من   گمانبه تسیز ز »جمهوری اسالیم اهل تسیز
اگر   حتی  از است.  نیم  از  مخالف    بیش  هم  افغانستان  در ملت  طالبان  حاکمیت 

 اما  باشند،    افغانستان
ً
، در برابر آن سکوت در جهان مسلمانان اهل سنتتمام    تقریبا

رضاکرده  دیده  به  حتی  یا  یم اند  خودش   نگرند. یت  بلوچستان که  موالنای  حتی 
تبعیض مذهتر و حکومت ایدئولوژیک است نتوانست شادمایز خود را    خورده  زخم 

ماه در کشورهای دنیا بر علیه سلطه طالبان   تمام تظاهرایی که این یک  پنهان کند. 
 شهروندان غریر  

بوده شد، در کشورهای غریر و از سوی مهاجران افغانستایز و برخز
ز غنوده در نویع سکوت رضایت   غی  از ملت ایران،به،  است. مردم جهان اسالم اند آمی 

 رأیو این یعتز »
 
 مسلمانان اهل سنت جهان به حکومت طالبان.   « نانوشته

 و اکنون که جهان د
 
  است،   و عرص اطالعات پساتوسعه  دوره  گذار به    ر آستانه

سازی زمینه   برای  های تجریر دست تقدیر این بوده است که ایران و افغانستان هزینه 
دازند. مذهتر اصیل جهان اسالم را    دو حوزه    گذار فکری در  گمان من استقرار به   بیر

افغانستان تجربه حکومت  ایران و  به   بخیسر هستند های فیصله های اسالیم در  که 
ز خواهند انجامید.  های اسایس در بنیادهای فکدگرگویز  اصالحات ری تشیع و تسیز
  ،  به دیتز

ً
پانزده قرن   ،رسی    ع، در مسیحیت  معنای تحوالت بنیادین و فراگی  و نسبتا

فت را در جهان مسیحیت هموار کرد.  بعد از میالد مسیح رخ داد و راه تحول و پیشر
 
 
ز درست در آستانه ز قرن از هجرت پیامیر ا   اکنون جهان اسالم نی  کرم قرار  پانزدهمی 

 دارد. این قرن، قرن دگرگویز اسالیم است. سالم بر ایران، سالم بر افغانستان. 

 حکومت ما و اکنون مسئولیت ... 
وعحکومت  نظر از اینکه  ضف وع است یا نامشر ، به فراگی  است یا نه  ،طالبان مشر

جمهوری اسالیم  ،اش با ما حسنه خواهد بود یا نهرابطه شناسیم یا نه و رسمیتش یم 
ایران   ساکن حوزه    برخز موضوعات که به حیات جمیع مردمان  درباره    موظف است

 مرتبط است مواضع شفاف داشته
ی

جدی و فعاالنه تصمیم طور  به و    باشد   فرهنگ



د  خارخر خارجه که نهادهای باالدستی سیاست در این موارد نه وزارت  کند. و اقدام    بگی 
اینها به ذهن من رسیده استتصمیم   و مسئوالنه  باید فعاالنه ی کنند.     گی 

ً
 و ضفا

 این موارد بسیار طوالیز است:  گمان فهرستیر  کنم؛ عنوان نمونه ذکر یم به 

ز های پیبحران که در    ها عمیلیر و    ها خطا  (1 مهاجران افغانستایز داشتیم  در مورد  شی 
 های شفاف و دقیفی سیاست ما باید    ،در این موج جدید مهاجرت  . نباید تکرار شود 

ی،  ، هیز
ی

اتخاذ کنیم. از یک سو باید برای جذب و حمایت از نخبگان علم، فرهنگ
دارند  مهاجرت  به  تمایل  افغانستان که  اقتصادی  و  صنعتی  برنامه   اجتمایع، 

  انسایز   های انسایز ملت افغانستان و ذخایر باشیم؛ اینان رسمایه مشخیص داشته  
 هستند و باید از آنها حمایت شود. از   حوزه  

ی
دیگر باید    سوی  تمدیز ایران فرهنگ

کس در هیچرسایز کنیم. االن  اطالع اند  آمدهها  در مورد عموم مهاجرایز که به مرز 
و   اند ه دمهاجر به ایران هجوم آور داند در مرز چه خیر است و چه تعداد  نم ایران  

 فهمم.  را نم  یکار برنامه حکومت برای آنها چیست. من این همه سکوت و مخفز 
ی و  کار به سازوکاری برای  (۲ های  اقتصادی و مشارکت رسمایه  هایرسمایه گردش گی 

ت آنان در  کایران از طریق مشار   مقیمایز  تافغانس   قدیم و جدید   مهاجران  انسایز 
ک أت رسر و   ،گذاریرسمایه های  ت سیس  شود.   طراخ  کت   تسهیل  رسر  این 

ً
بعدا  ها 

 توانند در بازسازی افغانستان مشارکت کنند. یم
  که   است  شایستهخایل دارند.  چند صدهزار صندیل  های ایران  اکنون دانشگاه هم (۳

ایط     که ممکن است   ویژه زنان دانشجو( ه )ب  دانشجویایز   ادامه تحصیل برای  رسر
فراهم شود.   بدهند  تحصیل  ادامه  نتوانند  افغانستان  در  هم  ما یمدیگر  توانیم 

هم  به  و  حضوری  دانشجویان به صورت  تحصیل  ادامه  امکان  مجازی،  صورت 
 ه ب

ا
ایز که احتمال  ویژه زنان دانشجوی افغانستایز را فراهم آوریم و حتی برای دخیی

دانشگاه  به  ورود  اجازه  آینده  افغانستاندر  فرصت    های  داشت،  نخواهند 
 شده بر زنان افغانستان را با پذیرش بسته تحصیالت عایل فراهم آوریم. ما باید راه  

سازی اجتمایع و هویتی آنان بگشاییم. و البته نخبگان و روشنفکران برای زمینه 
 .این پذیرش، مسئولیت دارند

دانشگاه  (4 استادان  از  شد   یا   افغانستان  یهابسیاری  خواهند  مهاجرت    اخراج  یا 
 خواهند کرد 

ا
احتمال ز  همچنی  رشته   .  از  بسیاری  را طالبان  دانشگایه  علم  های 

برای حفظ و تداوم    توسط ایران  اندازی یک دانشگاه مجازیراه   ؛ممنوع خواهد کرد 
یا مهاجر   ها این رشته  استادان اخراخر  برای جذب  ارتقاء   و  و  ارتباط  برای  ز  نی  و 

دانش نخبگان کنویز  آینده  نسل  و  افغانستان    این یمآموختگان  پیامدهای  تواند 
 
ً
مستقیما اگر  ایران  حکومت  دهد.  را کاهش   

ی
فرهنگ و  علم  عظیم  هم   ضایعه 
ز اقدایم ندارد یم ز دانشگایه را أتواند راه قانویز برای ت تماییل به چنی  سیس چنی 

دانشگاهیان برای  برای    )بخش خصویص(   هم  هم  و  فرهنگیان   نخبگانایران  و 
 افغانستایز ساکن ایران باز کند.  

مهاجرت  ما   (۵ قبیل  امواج  ایرانهم   در  به  افغانستایز  و یر   فرهنگان  درایتی کردیم 
 خود تبدیل یک تا  نتوانستیم  

ی
ان فرهنگ  را به سفی 

دو میلیون کودک افغانستایز
طالبان   آن را از دست ندهیم.  ،اکنون دوباره این فرصت فراهم شده است ؛کنیم

انه به جمع   هنوز درباره   بندی نرسیده است. این یک پیام بازگشایی مدارس دخیی
ان افغانستان در اولویت برنامه  های طالبان نیستند. اکنون که  ضی    ح دارد: دخیی

نهادهای دهد، این امکان و حمایت را به  فناوری ارتباطات و اطالعات اجازه یم
ک  با مشارکت یکدیگر یافغانستان بدهیم تا    فرهنگیان و معلمان ایران و مدیز و  
ان افغانستان، راه ه کودکان، ب برای    «آموزش فراگی  مجازی»نظام   اندازی ویژه دخیی

 
ً
درصد از انرژی و پول و توجیه که برای جذب و تکثی  و  1۰ به اندازه   کنند. لطفا

  ضف   ر های سیایس و نظایم در کشورهای دیگحمایت از هواداران ایران در حوزه
ایران یم آیا  کنیم.  ضف   

ی
فرهنگ هواداران  از  حمایت  و  جذب  برای  کنیم 



میلیون رویدست  تا  خواهد گذاشت  پاریسدست  دخیی  در ها  افغانستان  گوی 
گونه که  سوادی بپوسند و فراموش شوند؟ آیا ایران همان ها و در زندان یر خانه 
ز نشان برای   این االسد در عراق حمله کرد،  دادن اقتدار خود به پایگاه آمریکایی عی 

ت و اقتدار را خواهد داشت که به ت می  سیس یک نظام آموزش فراگی  مجازی  أ ح 
این اجازه  یا  ورزد  اهتمام  افغانستان  خصویص برای کودکان  بخش  به  را  کار 
( بدهد   ؟ و از آنان حمایت کند  )نهادهای مدیز و معلمان ایرایز و افغانستایز

عنوان به ،  طالبان  سفانهأمت  که  کنیماما شک ن  ،شود یا نهیم  دانم امنیت برقرار نم  (6
 
ی

نامطلوب در همسایگ ماندیز   یک واقعیت  تا سال   بود؛خواهد    ما،  اگر  ها  حتی 
اکنون تمهیدایی بیندیشیم که اگر هماز    ت نشناسد. میجامعه جهایز آنها را به رس 

متخصصان و مهندسان ایرایز در   امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شد بتوانیم
، کشاورزیحوزه  ، صنعتی را    ، علمهای فتز افغانستان  بهو پزشگ  گسیل سوی 
تارییحز برای مشارکت در بازسازی افغانستان و ایجاد    یک فرصت  این هم  کنیم. 

ایط تعامل    هایرکردن شکاف اقتصادی و اجتمایع و پ    رسر
ی

  و تحکیم امنیت   فرهنگ
 است، که در بیست سال  

ً
، و هم فرصتی است  فروگذاشته بودیم  گذشته تقریبا
 .  برای کاهش بیکاری متخصصان ایرایز

طالبان در مورد هزاران شهروند حکومت  الزم است با  پس از ثبات افغانستان،   (7
مدت  طوالیز های  اند یا گرفتار زندایز های ایران یا بالتکلیف افغانستایز که در زندان

از  هستند  از آنها یادی بکند،آنها هیچ، و بسیاری  ایران ندارند که  به    کس را در 
ز  نگاهدر تعلیق    انسانند و   اند اما شده تفاهم برسیم. آنان گرچه جریم مرتکب   داشیی

ز آنها بدتر استانسان  . ها، از کشیی
ز آغاز کار،خوب است   (8 کاقز که هنوز طالبان قدرت رسم و اعتماد به نفس   در همی 

یک تقسیم کار دقیق   وگو شود و با آنها گفت   امنیت مرزها   اره  درب  پیدا نکرده است،
ز ایران و   ز اکنون زمان آن است که ترتیبات روشتز   طالبانبی  انجام شود. همچنی 

اتخاذ شود.  مواد مخدر  قاچاق  مدیریت  مورد  با طالبان به   در  مذاکره  گمان من 
رابطه  نیازمند  آن  اکنون که  نه  موقع است،  ین  بهیی و کهنگام  اند  ندارند  نیازی  ه 

یم یا    روند. طفره  مسعدم  شناسایی  یک  طالبان  دی  له  ئشناسایی  حوزه  راهیر   در 
ک ندارد. سیاست است، اما این هیچ ربظ به گفت  وگو و تعامل برای مسائل مشیی

یم که گرچه آمریکا را دشمن خود یمدست   یاد بگی  داند و در حال  کم از طالبان 
میان در  اما  اوست،  با  مذاکره یمجنگ  آن  با  ز  نی  جنگ  راه گفت ه  و  را  کند  وگو 

منشبندد.  نم  نباید  طالبان  و    أ ماندگاری  شود،  ما  قی  رسر مرزهای  در  ناامتز 
ز امروز است نه وگو و تفاهم با طالبان در این اندیشیدن و گفت  باره، وقتش همی 

 فردا. 
 از صنایع دستی و هیز   (۹

ی
ز در دولت طالبان، بخش بزرگ افغانستان، ممنوع همچنی 

قانویز خواهد شد. بسیاری از کتاب  ، تندیس یا غی  ها، لوازم ها، تابلوهای نقایسر
ابزارها  ی،  از ترس طالبان    و   هیز آنها توسط خود مردم  نظایر  لوازم موسیقایی و 

 به جای 
ی

ماندن و  مخفز خواهد شد. تنظیم راهکاری برای اینکه این منابع فرهنگ
ی افغانستان  در  بماند،   ،سوی غرببه خروج    ا نابودی  ایران  در  و  بیاید  ایران  به 

فرهنگ و هیز   مردم افغانستان و هم حفاظت از عناض   خدمتی بههم  تواند  یم
 تمدن ایرایز باشد. 

افکه  اکنون    (1۰ به حال  رها انستان فروپاشیده است،  غارتش  وها  نی  این  کردن 
د اجازه داد تجربه عراق  تواند منبع تهدیدی برای آینده منطقه باشد. نبایخود یم

تکرار شود. ارتش صدام که فروپاشید افشان اخراخر یا فراری آن، بعدها به داعش  
تواند در افغانستان هم پیوستند و مغز نظایم داعش را شکل دادند. این تجربه یم

د و چرخه خشونت را در افغانستان برای چند دهه دیگر تداوم بخشد   را   شکل بگی 
د که  بار سوماو این  ما شکل بگی 

قی سال است هیچ   ۳۰یل جدیدی در مرزهای رسر
میان گروه  و کشور  ندارد  این دولتی  تقسیم شده است.  های قدرت و خشونت 



 
ً
نکته   دقیقا با آمریکا همان  باید در موردش هم  ما  با    ،ای است که حکومت  هم 

ذاکره بنابراین م   .طالبان و هم با پاکستان وارد مذاکرات سطح باال و جدی شود 
از یک سو و   ایرایز  تمدن  وهای عضو  نی  از احمد مسعود و سایر  برای مراقبت 

از به وگو  گفت  یگ  باید  افغانستان  ارتش  بازیایر  برای  راهکاری   
ز یافیی منظور 

 محورهای اصیل تعامالت حکومت ایران با طالبان باشد. 

 و اکنون مسئولیت مردم ما... 
 خود بپذیرد. جامعه ایران باید حضور یک  : یک 

ی
استبداد دیتز طالبایز را در همسایگ

یم متحد کرد ای کاش  را  جهان  براندا   تا   شد  را  متزیمآنها  اما  آرزو  أ؛  این  سفانه 
، ایران، عربستان، آن .  اندازی ندارد چشم  ز  که کشورهایی مانند روسیه، چی 

هم وقتی
 
ا
ز آسیاب بیفتد و  ها اخییل از کشورهای دیگر منتظر آنند که آب   امارات و احتمال

رسم به  را  که  یطالبان  پاکستان  بشناسند؛  برای   هایشزیز چانه اکنون  هم ت  را 
سال گذشته،   ۲74در  توجه کنیم که  است.    شناساندن طالبان آغاز کرده رسمیت به 

 نادر از زمایز که  
ا
از ایران جدا شد، تا این لحظه،   شاه افشار کشته شد و افغانستان عمل

پشتویز نتوانسته است بر افغانستان حکومت کند. به  جز چند ماه، هیچ حاکم غی 
خود    ،پشتون  طالبان   اث  می  را  همان  دانند یمافغانستان  برای و  که  گونه 

یر چنگبه  یر پروا کش آوردنش  شدند،  و کشته  برای  تند  بیشیی نگاه گمان  آن  ز  داشیی
و   داد. خواهند کشت  خواهند  خون  بیشیی کشته  از  ما  طالبان همه  سفایک  و  ریزی 

ایم اما گمان نکنیم اگر طالبان شکست خورد، کار افغانستان تمام است، شکسته دل
 ای آغاز خواهد شد. خشونت تازه  بلکه چرخه 

افغانستان در  بن   ،پس  به  خشونت  است.  چرخه  رسیده    بست 
ً
همه تقریبا

جهاحکومت  امروز  مدیز   های 
ا
معمول و  و خشونت،  و غضب  با غصب  روزی   ن، 

وع پاگرفته به    سوی شکل به   ، گایه در طول صدها سال،تدری    جبه اند. اما  صورت نامشر
حکومت   اگر   اند. بنابراینه و شمایل یک حکومت مدرن و حتی دموکراتیک حرکت کرد

را   کرد   یکا در مورد آمر  ما   حکومت  کهخطایی  همان ماندگار شد، مردم ما نباید  طالبان
علت به کنیم که چرا  گونه که حکومت را نقد یم همان  در مورد طالبان تکرار کنند. 

و  گو  و گفت منافع ایران با عربستان و آمریکا  برای حفاظت از  نفرت کور ایدئولوژیک،  
تعامل نکرد، معتقدم برای منافع ایران با حکومت طالبایز هم باید تعامل کرد. تعامل  

فهم شنوی و هم هم بندد؛ تعامل یم گشاید؛ تعامل راه خشونت را را یم گو و گفت راه  
ک ایجاد یم یم های طالبان کند. حتی اگر بخواهیم روش آورد؛ و تعامل منافع مشیی

ز راه تعمدیز   امل و فحایسر سیایس به یکدیگر راه به جایی نخواهد برد. تر شود، بسیی

درآیند و در و عزا به   نالهو    غضبنخبگان و روشنفکران باید از این الک  دو:  
هایی ویژه جامعه را با واقعیتهروابط ایران و افغانستان روشنگری کنند و ب  مورد آینده  

خواهد. همکاری یم عت  شده شجاتحمیل پذیرش واقعیت    که الزم است آشنا کنند. 
دی  انستان یک خطای  غبا طالبان برای اخراج آمریکا از اف توسط حکومت بود. راهیر

افغانستان   بردن  برای  همکاری  ز  نی  خطای به اکنون  دیگر،  داخیل  جنگ  یک  سوی 
دی  ها صادق واقعیت گونه که انتظار داریم مقامات کشور در برابر هماناست. راهیر

بن نقاط  در  و  کنند  میل  منافع  خرج  را  خود  اعتبار  و  زهر باشند  جام  بست، 
ند جام زهر بنوشند و نگذارند   و روشنفکران هم باید یاد بگی 

بنوشند،کنشگران مدیز
اهه برود. جامعه در هیجان   های زودگذر به بی 

هم حکومت و هم ما مردم، خطاها و جفاهای بسیاری در  در گذشته،    سه: 
 ، ایم. اگر فرهنگان امروزی، کرده وطنان قدیم و هماین هم مورد مهاجران افغانستایز

شیوه  به آن  هنوز گایم  ما  است که  معتز  این  به  شود  تکرار  »شهروندی ها  سوی 
اجران قدیم و جدید ایم. ما هم باید با پذیرش اجتمایع و هویتی مهتوسعه« برنداشته 

 خود 
ی

افغانستایز و اصالح نگاه و رفتارمان نسبت به آنان مسئولیت تارییحز و فرهنگ



فرهنگان بپذیریم؛ و هم امروز در راستای وظیفه انسایز خویش، به را در قبال این هم 
راه در  و  مهاجران  تیمارداری  در  وسع،  آسیب   ماندگانحد  نخبگان  داخل  و  دیده 

اندیشند و هم دل در گرو  یم. اکنون همه ایرانیایز که هم انسایز یمبکوش   افغانستان
ند و هرکس به اندازه  توان خود قدیم بردارد. نهادهای   ز تمدن ایران دارند باید بپاخی 
فعاالن   فرهنگ،  اهایل  مندان، صنعتگران،  دانشگاهیان، هیز و  نخبگان علم   ، مدیز

بکوش دیگر  های  قشر همه  و  هر اقتصادی، کارآفرینان  به ند  غی  کدام  رسم صورت 
مند، صنعتگر، تاجر، دانشگایه، اهایل اندیشمند حمایت از یک یا چند نخبه )  ، هیز
را که   افغانستایز  و...(  بر عهده رسانه   است 

ی
آوارگ و  و آسیب  پریشایز  در معرض 

ند. فرقی نم  پنهان بگی  یا  یا فراری  آواره  افغانستان  نخبگان خواه در خود  این  کند 
د، یا به ایران و کشورهای دیگر مهاجرت کرده باشند یا در مسی  مهاجرت و انجام  باشن

 مراحل قانویز مهاجرت باشند، همه آنها  
ی

کم دست  و  شان مختل شده است،  زندگ
تثبیت شود، اوضاع  تا  مدیی  در    برای  اکنون  مثال، من  برای  دارند.  به حمایت  نیاز 

اند تا به قتل  اش هجوم برده ن به خانه مرد هستم که طالبا  جریان وضعیت یک قایصز 
اند. او اکنون با سه فرزند برسانند، و چون او در خانه نبوده است، همشش را کشته 

خردسال از افغانستان خارج شده و در تالش است تا از یگ از کشورهای همسایه 
د. و از این نمونه   ها صدها مورد وجود دارد. اجازه اقامت بگی 

در این زمینه فعال شده و   ایو فعاالن رسانه   کنشگران مدیز   از   اکنون برخز هم
« را به

ی
اند. من در جریان فعالیت آنها هستم. فعالیت راه انداخته »پویش همسایگ

« )   اینستاگرام  تلگرام و   هایتوانید در کانال آنان را یم
ی

( در hammsayegi@»همسایگ
از یک یا چند فرد یا خانواده   دارید، در این ایام پریشایز   اگر تمایل.  لینک زیر دنبال کنید 
مانده یا مهاجر به )خواه آواره و پنهان در افغانستان، یا در راه  از نخبگان افغانستان

 با ایران و کشورهای دیگر( حمایت کنید، این پویش یم 
ً
کوشد ارتباط شما را مستقیما

کنتی م  نگری و  توا هرکس    یا کمک و حمایت شما را به آنها انتقال دهد.   ،آنها برقرار کند 
تواند حتی یک نفر را حمایت کند، این بخت را از خویش مراند. در عمر هر و یم دارد 

بختیاری  این  از  بار  ما فقط چند  از  ما همراه یم کدام  با  از رس ها  ما معموال  شود و 
فرو   را  بخت  آن  یا کسالت،  وجودی یمغفلت  تکامل  مسی   در  ما   

بیشیی گذاریم. 
، ایم«. برای رهایی خویش، »در راه مانده 

ی
ای را دست در راه مانده   از این در راه ماندگ

یم.   ین کاری که یم و  بگی  این یادداشت توایز بکتز این است که  تو خواننده گرایم، کمیی
های انسانیت در کتز هنوز چشمه یا این لینک را برای همه آنایز بفرستی که گمان یم 

نجوشد و وجودشان یم 
ُ
 را دارند.  نوعان خود و تمایل کمک به هم تمک

 
ی

 )کلیک کنید(  لینک کانال اینستاگرایم همسایگ
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