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   ۰۲/۰۱/۰۱۰۲                   ملکزاده ق، 
 

 خوشبینی ها و نگرانی ها
 

 خوشبینی ها دررابطه به آغازمذاکرات سه جانبه صلح
 

  ای به رسانه ارسال خبرنامه خواند، با  اهلل مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می  ذبیح گفته می شود که اخیرًا 
شود و از طالبان نیز دعوت شده  ها گفته است که کنفرانس پاريس از سوی يک نهاد تحقیقی فرانسوی برگزار می 

ستريت ژورنال گزارش داد که قرار است نمايندگان طالبان و  اخیرًا روزنامۀ وال  .در اين کنفرانس شرکت کنند
  .با هم گفتگو کنند ۰۲/۲ی در پاريس، در مورد وضعیت افغانستان پس از رهبران ائتالف شمال در کنفرانس

در گزارش آمده که در اين کنفرانس که در نیمه دوم ماه دسامبر برگزار خواهد شد، برعالوۀ نمايندگان طالبان و 
  .هد کردائتالف شمال، نمايندگان دولت افغانستان  و حزب اسالمی به رهبری گلبدين حکمتیار نیز شرکت خوا

 

در اين کنفرانس شرکت " دفتر سیاسی طالبان در قطر"سخنگوی طالبان گفته که دو تن از نمايندگان اين گروه از 
آنها موضع امارت اسالمی را در مورد اوضاع افغانستان به صورت مستقیم به شرکت "کنند و به گفتۀ او  می 

اين يک کنفرانس تحقیقی در مورد افغانستان است و : "ه کهاما آقای مجاهد روشن ساخت ".کنندگان بیان خواهند کرد
ای  شود و نه هم با نیروهای اشغالگر و دولت کابل مذاکره   در اين کنفرانس نه کدام موافقتنامه ای سیاسی امضا می

های اخیر مشغول میانجیگری میان طالبان و   وحید مژده، تحلیلگر سیاسی افغان که در ماه.  گیرد صورت می
های افغان بتوانند از   گويد هدف از کنفرانس پاريس اين است تا همه جناح  است، می هبران ائتالف شمال بوده ر

بیان اين نظرهای متفاوت سبب می شود که در : "او گفت .های يکديگر در مورد آيندۀ افغانستان با خبر شوند  ديدگاه
نیز وجود داشته باشد  و در مذاکرات بعدی صلح از اين  پايان کنفرانس در کنار نکات مورد اختالف، نکات مشترک

گويد انتظار  های کنفرانس پاريس آگاهی دارد می  ريزی آقای مژده که از برنامه  ".نکات مشترک استفاده شود
الدين دالور و محمد نعیم وردک  و از سوی حزب اسالمی حکمتیار، غیرت بهیر  رود از جانب طالبان شهاب می 

به گفتۀ او محمد  .ی حکمتیار که در حال حاضر در پاکستان است،  در اين کنفرانس شرکت داشته باشندمعاون آقا
يونس قانونی، احمد ضیا مسعود  و شمار ديگری از اعضای اپوزيسیون سیاسی دولت  و حاجی دين محمد و محمد 

 .ت خواهند کردمعصوم ستانکزی از مشاوران رئیس جمهوری افغانستان نیز در اين کنفرانس شرک
الدين دالور در گذشته معاون محکمۀ عالی رژيم طالبان و سفیر آنها در عربستان و پاکستان بوده و اکنون در  شهاب

 .فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد
احمد ضیا  .رود که سازمان ملل به او به صورت استثنايی اجازه سفر را به فرانسه بدهد آقای مژده گفت انتظار می 

همچنین ايمل فیضی سخنگوی  .مسعود، رهبر جبهه ملی افغانستان شرکت خود در اين کنفرانس را تائید کرده است
  رياست جمهوری افغانستان به روزنامه وال استريت ژورنال گفته که دولت افغانستان از اين کنفرانس استقبال می

 .کند
وی پوهنتون دوشیشا در جاپان برگزار شد که برای نخستین بار در آن در ماه جون امسال نیز کنفرانس مشابهی از س

پس از آن جان تازه  ۰۲/۰بحث مصالحه و مذاکره با طالبان در اوايل  .نمايندگان رسمی طالبان شرکت داشتند
ر سیاسی ها هستند  و توافق کردند تا در قطر دفت گرفت که طالبان تائید کردند که آنها مشغول مذاکره با امريکايی

طالبان تائید کرده بودند که اين گفتگوها  در سوم ماه جنوری امسال شروع شد و يکی از محور های  .افتتاح کنند
  .اصلی آن تبادل اسرا بود

بهانۀ تبلیغاتی امريکا را که می "خواستند اين   ای گفته بودند که با ايجاد دفتری در قطر می طالبان با صدور اعالمیه 
اما اين گروه در ماه مارچ امسال اعالم کردند ". برای گفت و گو آدرس مشخصی ندارند،  برطرف کنند گفت طالبان

را دلیل قطع مذاکرات خوانده و امريکا را " موضع مبهم امريکا"آنها  .که مذاکرات با امريکايی ها را قطع کرده اند
اما امريکايی ها گفتند که طالبان به اين دلیل خود را از مذاکرات کنار کشیدند که .در اين ارتباط مقصر دانستند 

 .واشنگتن بر نقش دولت افغانستان در اين مذاکرات تأکید داشت، چیزی که طالبان مخالف آن بودند
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ستان روی يک با اينحال امیدواری ها در مورد اينکه اين مذاکرات سرآغازی باشد تا همه نیروهای درگیر در افغان
 . میز کنفرانس و در آينده منجر به تأمین صلح سراسری در کشور گردد، میان مردم ما بیشتر گرديده است

 
 نگرانی ها پیرامون ایجاد داراالفتاء در افغانستان

 

 اخیرًا حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در ديدار با شماری از اعضای شورای علما طرح ايجاد يک داراالفتاء
داراالفتاء در اکثر کشورهای اسالمی وظیفه اجتهاد و صدور فتوا در بارۀ مسائل دينی را دارد که از  .را مطرح کرد

های مدنی را به  اما طرح ايجاد چنین نهادی، عکس العمل نهاد  .قبل حکم شرعی در مورد آنها وجود نداشته باشد
  .دنبال داشته است

ام الدين کشاف رئیس شورای علما  در همین ديداِر اعضای شورا با رئیس اين نگرانی زمانی ايجاد شد که قی
  .جمهور، تأسیس داراالفتاء را مشروط به صالحیت های خاص اجرائی اين نهاد دانست

داراالفتاء مسخره و داراالفتاء بايد از قوت اجرائی  و تنفیذی برخوردار باشد، و گر نه ايجاد "قرار اظهار موصوف 
 " .استهزا به اسالم خواهد بود

فتوای صادر شده از سوی چنین نهادی فورًا بايد از سوی پولیس، مراجع عدلی و قضايی و ديگر نهاد  به گفتۀ وی
در غیر آن من صد فی صد مخالف تشکیل داراالفتاء هستم چرا که به اسالم :  های مربوط به اجرا گذاشته شود

 .دتوهین می شو
در سال های اخیر کار های شورای علما در خیلی از موارد، از سوی نهاد های فعال در زمینۀ حقوق بشر، نقد شده 

اما . عده ای معتقد اند که آقای کرزی می خواهد با ايجاد داراالفتاء گروه های تندرو مذهبی را خلع سالح کند .است
 . رشد افراط گرايان و افراط گرايی در درون دولت کمک کنداين نگرانی نیز وجود دارد که چنین نهادی خود به 

از انتقاد های اساسی ايکه بر اين نهاد دينی وارد است،  نزديکی نظِر اين شورا با گروه های تندرو از نوع طالبانی 
 . آن است

های  برخی صاحب نظران امور دينی، حتی موضع گیری متزلزل شورای علما در برابر حمالت انتحاری گروه
شورشی را که در بیشتر موارد موجب کشتار غیر نظامیان می شود،  نیز ناشی از نزديکی ديدگاه شورای علما با 

  .گروه های حامی حمالت انتحاری می دانند
گويند اين شورا تا همین هفتۀ قبل موضع روشنی در مورد حمله انتحاری  منتقدان شورای علمای افغانستان می 

ی علما استدالل دارد که  دلیل عدم صدور چنین فتوايی،  نبود مرجع رسمی صدور فتوا، يعنی ولی شورا .نداشت
  .داراالفتاء بوده است"

اين درحالی است که هفتۀ پیش اين شورا، با صدور اعالمیه ای حمالت انتحاری را محکوم کرده  و گفت اين 
  .حمالت جواز شرعی ندارد

چنانکه معلوم می شود محافظه کار . به نظر می رسد که تا اندازه ای جدی است نگرانی مخالفان تأسیس چنین نهادی
بودن شماری از اعضای اين شورا،  يکی از عواملی است که اين نهاد نتوانسته افکار عمومی را با خود هم صدا و 

  .همنوا کند
داده که در بسیاری از موارد تجربه نشان .  فعاالن حقوق زن، از جدی ترين مخالفان تأسیس داراالفتاء هستند

  .شورای علما در مخالفت شديد با آزادی زنان و حتی کار زنان در مؤسسات خارجی بوده است
حاال طرح ايجاد . به گفته آگاهان شورای علمای افغانستان همواره در پی توسعۀ نفوذ و اختیارات خود بوده است

می شود که علمای محافظه کار عضو اين شورا نمی خواهند  داراالفتاء از سوی رئیس جمهور، فرصت مناسبی تلقی
  .آنرا به سادگی از دست بدهند

ما يک : "آقای کشاف رئیس اين شورا، تأکید کرد که ادارات موازی دينی همه بايد زير چتر داراالفتاء قرار گیرند
ر وزارت ارشاد و حج  و اوقاف نباشد در مثال مجمع علمی د. اين اداره بايد در داراالفتاء باشد.  اداره احتساب داريم

اما يکجا شدن نهاد های دينی موازی با داراالفتاء را  ".شورای علما هم با داراالفتاء مدغم شود.  داراالفتاء بیايد
طالبان می دانند که افغان ها « امر به معروف و نهی از منکر»خیلی ها تبديل شدن اين نهاد به سازمانی مشابه 

  .ی از آن دارندخاطرات تلخ
نگرانی از ايجاد چنین اداره ای تنها به فعاالن مدنی، رسانه ها و فعاالن حقوق بشر، محدود نمی شود، شماری از 

هر چند برخی ها ايجاد مرجعی برای جلوگیری از  .محققین مسائل اسالمی نیز از ايجاد چنین اداره ای نگرانند
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دانند، ولی فعاالن جامعۀ مدنی می گويند آنچه آنها را به شدت نگران  پراکندگی نظرات فقهای افغان را ضروری می
امر به معروف و نهی از »کرده است، داشتن اختیارات اجرائی است که در آن صورت، افغانستان با ادارۀ شبیه 

ناقض دوران طالبان روبرو خواهد شد که در تناقض با قانون اساسی، اساسات نظام ديموکراسی کنونی  و « منکر
 .آزادی های فردی است که در قوانین افغانستان ضمانت شده است

 
 پايان

  


