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رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

 3دولتی کردن افغانستان!
مدتی است آمریکا با طرح سازوکاری برای کاهش
سطح امنیتی افغانستان و افزایش سطح تامین
نیروها و منافع خود به دنبال اجرایی شدن پروژه ای
استکهبایدآنرابهنوعیتجزیهافغانستانبهشیوه
جدیددانست.دراینطرحهرچندافغانستانبهسه
دولت تحت حاکمیت بین المللی تبدیل نمی شود
اما عمال این کشور در اختیار سه جریان قرار خواهد
گرفت و آمریکایی ها در هر بخش منافع مشترکی
را دنبال می کنند .اما این سه بخش کجاست و چه
خصوصیتیدارد:
الف :بخش شمالی شامل مناطقی است که داعش
درحالقدرتگیریدرآنوشکلگیریهستههای
جدیدیازگروههایسازماندهیشدهمهاجراندر
سوریه و عراق است .این بخش بازیگر اصلی منطقه
شمالودرواقعسدنفوذدربرابرحضورژئوپولیتیک
روسیه وچین و بازیگری های این دو کشور است.
داعــش و عناصر عرب افغان ها و دیگر نیروهای
تروریستی در شمال مستقر شده و با عنوان خالفت
خراسان ،به دنبال بازیگری متفاوتی خواهند بود.
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ایجادناامنیعلیهروسیه،استقرارعناصرتروریستی
داعــش در یک منطقه با عنوان النه زنبور ،جذب
ایغورهایچینونفوذبهمنطقهآسیایمرکزیهدف
عمدهآمریکاازاستقرارداعشدرنوارشمالیاست.
البتهفراموشنشودحضورداعشدراینمنطقهمی
تواند تبعات مهمی بر طرح چین برای کمربند راه
ابریشم و از سویی حوزه امنیتی شمال شرق ایران
داشتهباشد.
ب :بخش مرکزی متفاوت تر از سناریوی شمال
در دستور کار است .در این بخش دولت مرکزی در
کابل با رویکردی متفاوت نسبت به اکنون مستقر
است .دولتی که تضعیف شده و دو بخش عمده از
خاکخودرادراختیارنداردوبهنوعیتحتحکومت
آمریکا اداره می شود و هر وقت آمریکا بخواهد به
عنوان مجری توافق کابل  -واشنگتن به افغانستان
می آید و سیاست های اعمالی خود را دنبال می
کند.هدفاصلیازبخشمرکزیدراختیارداشتن
قدرت سیاسی و مشروعیت بخشی به حضور آمریکا
درافغانستاناست.ازسوییاستقراردولتدرکابل
می تواند خواسته های آمریکا را به نوعی در مجامع
بین المللی تایید و هزینه های اکتشاف و جایگاه
حمایت مالی نبرد را در افغانستان برای پنتاگون
تامین کند .به عبارت دیگر استقرار دولت مرکزی،
نوعی وجهه دادن به اقدامات آمریکا در افغانستان
است.
ج :اما بخش جنوبی رویکرد متفاوت تری به خود

خواهد دیــد .آمریکایی ها می دانند بازیگری در
افغانستانبدونتوجهبهجایگاهطالبانموضوعیغیر
واقعیخواهدبود.درواقعآمریکامجبوراستپساز
گذشت بیش از ۱۷سال نبرد در این کشور ،طالبان
رابهعنوانیکبازیگرمهمداخلیدرصحنهتصمیم
گیری سیاسی بپذیرد .البته طالبان اعتقاد دارند
زمانی طرح آمریکایی ها برای مذاکره را می پذیرند
که واشنگتن به طور کامل از افغانستان خارج شود،
بااینحالهدفآمریکادرخاکافغانستان،اعطای
چندپستسیاسیبهمقاماتطالبانودراختیارقرار
دادن بخش های جنوبی خاک این کشور به طالبان
است تا این گروه با اهــداف آمریکایی ها با تسامح
بیشتری برخورد کنند و به زعم واشنگتن درگیری
مستقیممیانطالبانباآمریکاکاهشوتامینامنیت
نیروهایارتشآمریکادرمنطقهافزایشیابد.هدفی
که تامین کننده خواسته های اولیه واشنگتن است
و به طور کلی می تواند چارچوب های جدیدی در
منافعآمریکادرافغانستانایجادکند.امابایداذعان
کرداینموضوعباچندچالشعمدهمواجهاست:از
یک سو طالبان هر نوع حضور داعش در افغانستان
را حرام شرعی اعالم کرده و نبرد با آن ها را واجب
می داند .طالبان مشروعیت خود را در نفی داعش
و حکومت خالفت خراسان دانسته و معتقد است
رفتار داعــش به نوعی عبور از اندیشه های بنیان
گذارانطالبانومکتبفکریوسیاسیآنهاست.
در واقع احکام جهاد با داعش توسط طالبان صادر

بازنشر بیانات رهبر انقالب به مناسبت سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد

لزومبررسینقشه«حجابممنوع»،فراترازیکواقعهتاریخی
حضرت آی ـتا ...خامنهای روز سهشنبه  ،96/1/8ضمن بازدید از
نمایشگاه آثار هنری و اسناد تاریخی مرتبط با واقعه مسجد گوهرشاد
که در حرم مطهر رضوی برگزار شده بود ،در جمع برگزارکنندگان
این نمایشگاه سخنرانی کردند .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از متن
بیانات حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار است که توسط پایگاه
اطالعرسانیدفترحفظونشرآثاررهبرانقالب،درسالروزواقعهخونین
کشتار مردم معترض به کشف حجاب رضاخانی در مسجد گوهرشاد
مشهد،براینخستینبارمنتشرشدهاست.
الرحیم
الرحمن ّ
بسماّ ...
...اینخیلیمایهتأسفاستکهحادثهمسجدگوهرشادبااینعظمت
وباایناهمیت،هیچانعکاسیدرتاریخما،درادبیاتما،درکتابهای
رمانمانداشتهباشد.خبالحمدا...خوبکارکردهاید.تاآنمقداری
که بنده دیدم و آن مقداری که حاال فهم بنده اقتضا میکند ،خیلی به
نظرم جالب و خوب آمد؛ هم کارهای ن ّقاشی و گرافیکی و همچنین
کارهایگزارشیوروایتی؛خیلیخوببود.مندوسهتانکتهراعرض

بکنم...ببینیداص ً
القضیهمسجدگوهرشادبرایچهبهوجودآمد ؟این
را فراموش نکنیم .نکته محوری ،مرحوم حاج آقا حسین قمی است.
مرحومحاجآقاحسینقمیسرمسئلهکشفحجابگفتمنمیروم
بارضاشاهصحبتمیکنمومجبورشمیکنمکهگوشکند.باهمین
نیتازمشهدبلندشدرفتتهران،کهالبتهوقتیرسیدتهران،ایشان
را از طرف دولتیها هدایت کردند به شاه عبدالعظیم و آنجا در یک
جایینگهداشتندوشاههممالقاتنداد...وبعدهمازهمانجاایشان
راتبعیدکردندبهعراق.وقتیکهایشاندرتهرانبود،علمایمشهددر
مسجدگوهرشادجمعشدندبرایاینکهبگویندکهاو ًالآقایحاجآقا
حسینبرگردندبهمشهد؛ثانی ًاحرفهاییکهایشانخواستهاند،باید
تحققپیداکند.اص ً
الاجتماععلمادرکشیکخانهمسجدگوهرشادکه
بعدمنجربهاجتماعمردمشد،برایاینبود.یعنیعنص ِرمرحومحاج
آقا حسین قمی فراموش نشود؛ یک ّ
ملی واقع ًا مجاهد فیسبیلا...
نترسآمادهایکهحاضربودبروددردهانشیردیگر،یعنیهیچاِبایی
ِ
نداشت.نکتهبعدیایناستکهمرحومآقازادهفراموشنشود.آقازاده

شدهوکنارآمدنطالبانباطرحآمریکاییهادرقبال
داعش غیر ممکن است و به احتمال زیاد طالبان بار
دیگر با مجاهدان شمال در یک ائتالف علیه داعش
دست به اقدام نظامی خواهد زد .حذف مجاهدان
شمال از مناسک مختلف سیاسی در چند ماه اخیر
نیزدرهمینراهبردقابلتحلیلاست.
اما مشکل دیگر ،پیچیده تر از جنگ دو گروه نظامی
است.طالبانتنهابازیگرافغانستاننیستکهراضی
کردن آن به استقرار در جنوب مشکل واشنگتن را
حل کند .پس از اشغال و در سال های جدید گروه
های قومیتی دیگر خواهان سهم از قدرت هستند و
آمریکایی ها نمی توانند سهم آن ها را نادیده بگیرند
یا کشور را تجزیه کنند .از سویی دو بازیگر مهم چون
پاکستانوایراننیزدربارهسیاستهایآمریکاییها
درجنوبوشمالموضعگیریخواهندکردوبهطور
حتمچینوروسیهرادرکنارخودحفظمیکنند.
فراموش نشود در سال های اخیر ،تالش آمریکا
استقرار تجزیه غیر رسمی در افغانستان بود.
افغانستان نا امن تا حــدودی به نفع آمریکاست و
آمریکایی ها خواهان افغانستان بی امنیت یا مقتدر
نیستند .در کنار آن کشوری چون ایران می داند،
سرریزی امنیتی بحران افغانستان به طور حتم به
سوی آن خواهد بود و امنیت ملی اش را با چالش
مواجهمیسازد.برهمیناساسآمریکابرایاجرایی
کردنسیاستهایخود،چالشهایفراوانیپیش
رویخودخواهددید.

در قضایای مسجد گوهرشاد دخالتی نداشته ،لکن دستگاه دربار ،او
را متهم کردند .بعد هم به خاطر همین اتهام ،آقازاده را که در مشهد
دارای شأن خیلی زیادی بود -اص ً
ال کسی تصور نمیکرد که مأمور
دولتی به خانه آقازاده برود ،یعنی تا این حد که مأمور جرئت کند برود
خانهآقازاده-مأمورینرفتنددرخانهگرفتنداورا،کشیدندشبیرون،
بدوناینکهاجازهبدهندحتیلباسمرتبیتنشکند،برشداشتند
ازمشهداولبردندیزدومدتیآنجابود،بعدهمبهتهرانوبعدازیکی
دوسالمسمومشکردندوشهیدشکردند.ببینیداینهاعناصرمهم
قضیهمربوطبهمسجدگوهرشاداست...یکمسئلهکهبهنظرمنازاین
دایرهاشخیلیوسیعترومهمتراست،خوداصلمسئلهحجاباست.
حاالمندیدمکهدوستاناینجا«روضهخوانیممنوع»رامطرحکرده
بودند ،اما «حجاب ممنوع» یک موضوع خیلی مهمی است ،که حاال
خاطراتی هم که شما این جا نقل کردهاید ،غالب ًا درباره همین مسئله
حجاب است .البته در این دو سه تا خاطرهای که من خواندم ،خیلی
چیزهایبرجستهاینبود.خیلیچیزهارامیشودپیداکرد...مسئله
حجابدیگرمخصوصمشهدومسجدگوهرشادهمنیست.یکقضیه
وسیع همهجایی سراسری است در کشور و اقدامی که رضا شاه کرد و
ِ
مواجهههاییکهبارضاشاهشد.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• علت  20برابر شدن قیمت بعضی اقالم
مصرفی و افــزایــش 70درصـــدی نــرخ بیمه
کارگران ساختمانی و ...چیست؟ آیابه دلیل
همانتحریمهاست؟یعنیافزایشمبلغبیمه
همبهتحریمهاارتباطدارد؟!
••درکشورمابهسایتیکهارتباطاینترنتیمارو
بادنیاقطعمیکنهمیگنپیوندها!
•• یک میلیون و 500هزار تومان درآمد داریم
و  900هزار تومان اجاره خانه می دهیم .با
 600تومانباقیماندهزندگیآبرومندداشتن
شعبدهبازینیست؟
•• پارسال همین موقع موتورسیکلتم را که با
هزار مکافات خریده بودم جلوی چشمم به
سرقت بردند واالن با 55سال سن از6صبح
تا 18برای مخارج زندگی ام ضایعات جمع
میکنم.مناجارهنشینهستموهزارگرفتاری
دیگرهمدارم.خواستمببینمآیاکسیمیتواند
برایم یک وام سه یا چهار میلیونی تهیه کند
تا بتوانم یک موتور بگیرم وشغل سابق پیک
موتوریامراادامهدهم؟
•• چراصفحه سرگرمی چهارشنبه راچــاپ
نکردید؟ حتمابه خاطرآگهی! گناه خواننده
هاچیه؟
•• سهقوهبایدمعاونتیباعنوانمعاونتآقازاده
هاایجادکنندچونتماممشکالتازآقازادهها
وحزببازیهاست.
•• دیروزرفتمنانبگیرمنانوانانداغدستمداد.
بهایشانگفتمچراسبدتانرابرداشتید؟حاال
چطوری این نان را بگیرم دستم؟ او درپاسخ
به من گفت شهرداری به بهانه سد معبر توری
هــای محل خنک شــدن نــان را بر می دارد.
جالب است که خود شهرداری پیاده روها را
اجارهمیدهد!
•• گرفتن مدارک پولی و با پارتی برای برخی
از مدیران ومسئوالن نتیجه اش آن می شود
که نماینده مجلس ما با مــدرک دکترا نمی
تواند موزه لوور فرانسه را تلفظ و بیان کند و از
این قبیل مسئوالن و مدیران هم زیاد داریم
متاسفانه!
•• آمریکا ما راتحریم کــرده پس چرا دولت،
سیگار آمریکایی وارد می کند؟ چرا سرمایه
کشور را بــرای دشمن خرج می کند؟ سود
سیگارهایآمریکابهجیبچهکسانیمیرود؟
•• لطفا ستون حرف مردم را حذف کنید .به
چند دلیل :اوال امانتدار خوبی نیستید ،مثال
بارها از امامان جمعه انتقاد شده اما چاپ
نکردید.ثانیاچاپحرفمردممهمنیست،مهم
این است که شما موضوعات را پیگیری کنید
و پاسخ مردم را از مسئوالن چاپ کنید .ثالثا
شمایکیبهنعلمیزنیدویکیبهمیخوموضع
مشخصی ندارید .رابعا پیام ها را دستکاری

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

میکنید.
•• ازمسئوالن محترم تعزیرات استدعا دارم
ی و با در دست داشتن پیمانه
که به طور ناگهان 
مخصوصبرایکنترل،سریبهپمپبنزینها
بزنندودرصورتمشاهدهتخلف،بامتخلفانبه
طورجدیبرخوردکنند.
•• طبق مصوبه دول ــت ،مراکزدولتی باید
کولرهای شان را روی درجه25تنظیم کنند.
در یکی از بانک های فریمان یک کولرگازی
روی18ویکیروی20بود!
•• جناب آقای رئیسی ،لغوحکم جلب مردان
بــرای مهریه خانم ها باشعاراحقاق حقوق
عامه کامال مغایر اســت وباعث تضییع حق
زنان وناامیدی وناکارآمدی دستگاه قضایی
میشود.
•• ایــن آپــارتــمــان هــایــی کــه در مجتمع ها
ساخته ش ــده وقیمت زمــیــن اش ناچیزه
چرا150میلیون قیمت گــذاری می کنند؟
مگر برای ساخت آن ها چقدر مصالح مصرف
شده؟ دولت برای مهار افسارگسیخته قیمت
مسکن باید برای هر متر مسکن قیمت تعیین
کند تا هرکسی دلبخواه قیمت برای خودش
تعییننکنه.
•• منکهراضینیستمبااینکهروزنامهراگران
کردیدچرابرایآگهیتبلیغاتیصفحهجداگانه
درنظرنمیگیرید؟پولمیدهیمکهمطالببه
دردبخوربخوانیمنهاینکهتبلیغاتنگاهکنیم.
این حرف دل خیلی ازخوانندگان تان است.
مدیونخداییداگهچاپنکنید.
•• مشترک گرامی با توجه به عدم پرداخت
قبض گاز،گازامروز قطع و اتصاالت کنتور گاز
جمعآوریمیشود.چراشرکتگازبااعصاب
مردم بازی می کند.قبض پرداخت شده اما
بدون بررسی وظاهرابرای همه این پیامک
ارسالشده.
•• به اداره برق بگید اگه کمبود برق داره به
دولتبگهوقتاییکهتوسالنمطالعهکتابخانه
ها خالی اســت المــپ ها را خاموش کند یا
کلید بگذارد تا کسی که می خواد مطالعه کنه
خودش المپ رو روشن کنه .این جوری کلی
صرفهجوییمیشه.
•• سریال گاندو بیش ازایــن که سریال باشد
پروژهتخریبدولتوشخصوزیرخارجهبود.
•• سهامعدالتکجاشعدالتهکهفقطیکعده
پولدار وبی پول گرفتند وبه بقیه ندادند؟ مگر
بقیهایرانینیستند؟
•• چــرادرســریــال گــانــدو اکــثــر نــفــوذی هــا و
خالفکاران مسن ونقطه مقابل آن ها همه
جوان بودند وپرونده ای دراین سطح امنیتی
بهجوانانیسپردهشدهبودکههنوزسالهای
اولخدمتشانبود.

