
ــه  ــس ب ــی بادغی ــورای والیت ــو ش ــزی عض ــد اخی فری
ــر  ــان ب ــه طالب ــد ک ــام وطندار می گوی ــزاری س خبرگ
ــوالی  ــای ولس ــۀ اکاذی ه ــش در منطق ــگاه ارت ــک پاس ی

ــد. ــه کردن ــاب حمل باالمرغ
بــه گفتــۀ اخیــزی، در ایــن درگیــری کــه دو ســاعت بــه 
ــش کشــته و 10 ســرباز  ــد، 14 ســرباز ارت طــول انجامی

ــده اند. ــی ش ــر زخم دیگ
ــی  ــخنگوی وال ــهابی س ــید ش ــال، جمش ــن ح در همی
ــن  ــد، در ای ــداد می گوی ــن روی ــد ای ــا تأیی ــس ب بادغی
نبــرد کــه چنــد ســاعت ادامــه داشــت، 12 ســرباز ارتــش 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــرباز دیگ ــته و 10 س کش
ــل  ــز متحم ــان نی ــری، طالب ــن درگی ــد، درای او می افزای
تلفــات ســنگین شــده اند، امــا آمــار دقیــق آن مشــخص 

نیســت.
ــای  ــام ه ــه مق ــد ک ــس می گوی ــی بادغی ــخنگوی وال س
ــاب  ــه باالمرغ ــتر ب ــی بیش ــای کمک ــا نیروه ــی ب محل
ــرده  ــک بررســی ک ــداد را از نزدی ــن روی ــا ای ــد ت رفته ان
ــا  ــاب را جوی ــی در باالمرغ ــای امنیت ــای نیروه و نیازه

ــوند. ش
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گفت وگوهای صلح نیست

گـفت وگـوهای صلـح میان طالبـان 
و امریـکا به نتیجه نمـی رسـد
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ــی  ــت مل ــین امنی ــاور پیش ــتر مش ــک ماس م
اگــر  کــه  داده  ُهشــدار  ترامــپ  دونالــد 
امریــکا از افغانســتان خــارج شــود، حکومــت 

ــرد. ــد ک ــقوط خواه ــتان س افغانس
مــک ماســتر در اظهاراتــی گفــت کــه خــروج 
ــرای ایجــاد  امریــکا از افغانســتان، زمینــه را ب
ــن  ــن« در ای ــای »هراس افگ ــت گروه ه خاف

کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.
ــگ را  ــد جن ــا بای ــت: »امریکایی ه ــتر گف ماس
در افغانســتان همچــون یــک بیمــه نامــه مهــم 
کشــور  در  می توانــد  آن چه کــه  برابــر  در 

ــد. ــد، بپندارن ــان رخ بده خودش
ســقوط حکومــت افغانســتان کــه از پشــتیبانی 

امریــکا برخــوردار اســت ســبب ایجــاد یــک 
ــان  ــون خراس ــده همچ ــناخته ش ــۀ ش منطق
ــرای گروه هــای تروریســتی خواهــد شــد«. ب
گروه هــا  ایــن  »آنچــه  افــزود:  وی 
ــت و  ــا اس ــد امارت ه ــاد کنن ــند ایج می کوش
ــی  ــک خافت ــا را در ی ــن امارت ه ــپس ای س
ــی  ــه زنده گ ــردم را ب ــان م ــه آن ــد ک درآمیزن
زیــر رژیــم وحشــیانۀ شــان ناگزیــر ســازند و 
ــه دشــمنان  ــرای حملــه ب ســپس هــراس را ب
ــراییل و  ــی، اس ــان، کشــورهای عرب نزدیک ش
دشــمنان دور، اروپــا و ایــاالت متحــده صــادر 

ــد«. کنن
ماســتر در ادامــه گفــت، افغانســتان به ســویس 
ــک  ــد ی ــا می توان ــد گشــت، ام ــدل نخواه مب
ــه  ــد ن ــاد باش ــه هفت ــد ده ــتان همانن افغانس

ــود. ــان ب یــک افغانســتانی  کــه در دورۀ طالب
از  یکــی  ماســتر  مــک  اظهــارات  ایــن 
ــکا در  ــی امری ــابق نظام ــر س ــای معتب مقام ه
ــان گفت وگوهــای  ــی اســت کــه در جری حال
زلمــی خلیــل زاد، نماینــده ویــژه امریــکا 
نیــز  طالبــان  و  افغانســتان  صلــح  بــرای 
بحــث خــروج نیروهــای خارجــی بــه ویــژۀ 
ــی  ــرط های اصل ــی از پیش ش ــی، یک امریکای

ــت. ــوده اس ــروه ب ــن گ ای
قابــل ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر 
در  امریکایــی  ســرباز  هــزار   14 حــدود 
افغانســتان حضــور دارنــد و جنــگ واشــنگتن 
دالــر  میلیــارد   45 ســاالنه  افغانســتان  در 

ــر مــی دارد. ــه ب ــال هزین درس

ــگل،  ــه من ــه مین ــرده ک ــام ک ــه اع وزارت داخل
ــا و  مجــری ســابق تلویزیون هــای شمشــاد، آریان
لمــر کــه بــه تازهگــی بــه عنــوان مشــاور فرهنگی 
مجلــس نمایندهــگان افغانســتان اســتخدام شــده 
ــل توســط  ــه هشــتم، در شــرق کاب ــود، در ناحی ب

افــراد مســلح ناشــناس کشــته شــده اســت.
براســاس اعــام وزارت داخلــه ایــن حادثــه 
ــروز ُرخ   ــح دی ــه صب ــاعت ۷:20 دقیق ــی س حوال

داده اســت.
پولیــس گفتــه کــه در حــال بررســی ایــن حادثــه 
ــه  ــل ب ــهر کاب ــد در ش ــای هدف من ــت. قتل ه اس
یکــی از چالش هــای جــدی امنیتــی در ایــن 

ــل شــده اســت. اواخــر تبدی
ــا تلویزیون هــای شمشــاد،  ــگل ســال ها ب ــو من بان
آریانــا و لمــر کار کــرده و مجــری شــناخته شــدۀ 

ــود. ــی ب ــای ادب برنامه ه
ــاری  ــال ج ــل س ــگل، در اوای ــو من ــش از بان پی
شــدن  کشــته  از  محلــی  مقام هــای  میــادی 
جاویــد نــوری، از ســوی جنگجویــان گــروه 
ــتان  ــرب افغانس ــراه در غ ــت ف ــان در والی طالب
ــن  ــان ای ــراد طالب ــه اف ــد ک ــد و گفتن ــر دادن خب

خبرنــگار را تیربــاران کردنــد.
ــای  ــل آق ــی قت ــا نشــر خبرنامه ی ــان ب ــروه طالب گ
نــوری توســط افــراد ایــن گــروه را تاییــد کــرد و 

گفــت کــه او »مأمــور دشــمن« بــوده اســت.
از قــول محمــد شــعیب ثابــت، والــی فــراه 
ــا  گــزارش شــد کــه آقــای نــوری در کنــار کار ب
ــغول کار  ــت مش ــاره وق ــورت پ ــه ص ــت، ب دول

روزنامه نــگاری بــوده اســت.
ــرای  ــال ب ــن س ــادی خونین تری ــال 201۸ می س

ــود. ــتان ب ــانه های افغانس رس
ــی  ــاد حام ــی، نه ــادی، ن ــته می ــال گذش در س
مــورد   200 افغانســتان،  در  آزاد  رســانه های 

خشــونت علیــه خبرنــگاران را ثبــت کــرد.
ــر اســاس گــزارش ایــن نهــاد، در ســال 201۸،  ب
بیســت خبرنــگار و فعــال رســانه یی در افغانســتان 
کشــته شــدند. چندیــن خبرنــگار از ایــن میــان در 
ــی  ــان گزارش ده ــاری و در جری ــات انتح حم

جــان دادنــد.
همچنیــن افغانســتان در ســال 201۸ از نــگاه 
ــان در  ــور جه ــان 1۸0 کش ــانه ها از می آزادی رس

ــت. ــرار داش ــه 11۸ ق رتب

مشاور پیشین ترامپ:
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حمـلۀ طالبـان  در  بادغیس
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 کابـل را اعـالم می کنیـم



میــان  ششــمین دور گفت وگوهــای صلــح 
هیــأت امریکایــی بــه رهبــری زلمــی خلیــل زاد 
نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ آن کشــور 
ــان  ــأت طالب ــتان و هی ــح افغانس ــور صل در ام
در دوحــۀ قطــر را اگــر نگوییــم بی نتیجــه 
پایــان یافتــه ولــی نتیجــۀ ملموســی نیــز 
ــۀ  ــل زاد در صفح ــی خلی ــت. زلم ــته اس نداش
مذاکــرات  ایــن  کــه  نگاشــته  توییتــرش 
پیشــرفت هایی داشــته ولــی بــا تشــدید جنــگ 
در افغانســتان قابــل مقایســه نیســت. بــه گفتــۀ 
ــه صــورِت  ــد ب ــده بای ــل زاد در آین ــای خلی آق
ــان  ــوب پای ــات چهارچ ــرده تر روی جزیی فش

ــد. ــدا کن ــه پی ــا ادام ــگ صحبت ه جن
ــتان در  ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــدۀ امری  نماین
ــان،  ــا طالب ــح ب ــرات صل ــمین دور مذاک شش
ــن  ــأت ای ــا هی ــو ب ــف گفت وگ ــه روز را وق نُ
گــروه کــرد و بــه نظــر می رســد کــه تــا 
ــی  ــوز راه طوالن ــه توافــق نســبی هن رســیدن ب

را در پیــش دارد. 

گفتیــم »توافــق نســبی«، چــون فکــر نمی شــود 
بــا توجــه بــه خواســت های بلندپروازانــۀ 
ــی  ــۀ قطع ــه نتیج ــا ب ــن گفت وگوه ــان ای طالب
ــی  ــاس برخ ــر اس ــوند. ب ــر ش ــی منج و واقع
گفته هــا کــه از درون مذاکــرات صلــح دوحــه 
ــان  ــا و طالب ــرده، امریکایی ه ــرون درز ک ــه بی ب
ــدای  ــی شــامل آجن ــار موضــوع اصل روی چه
جــدول   )1 صلــح:  گفت وگوهــای  فعلــی 
افغانســتان؛  از  نیروهــای خارجــی  خــروج 
ــتی؛  ــای تروریس ــا گروه ه ــه ب ــع رابط 2( قط
ــاک  ــر از خ ــورهای دیگ ــد کش ــدم تهدی 3( ع
گفت وگوهــای  آغــاز   )4 و  افغانســتان؛ 
بین االفغانــی تقریبــًا بــه توافــق رســیده بودنــد 
و قــرار بــود کــه در ایــن زمینــه ســندی را بــه 
امضــا برســانند، ولــی هویــت طالبــان در ایــن 
ــا  ــۀ گفت وگوه ــد و ادام ــاز ش ــند مشکل س س
ــی  ــاس برخ ــر اس ــانید. ب ــت کش ــه بن بس را ب
اطاعــات، طالبــان تأکیــد داشــتند کــه نام شــان 
ــتان« در  ــامی افغانس ــارت اس ــوان »ام ــه عن ب
ــا  ــی امریکایی ه ــود ول ــته ش ــند نوش ــای س پ
ــک  ــام تحری ــه ن ــا ب ــه از آن ه ــتند ک می خواس
ــه  ــا توج ــود. ب ــادآوری ش ــان ی ــامی طالب اس
بــه چنیــن خواســتی، فکــر نمی شــود کــه 
ــه نتیجــه  ــانی ب ــه آس ــه ب ــای دوح گفت وگوه
مواضــع  در  این کــه  مگــر  شــود،  منجــر 

ــود.  ــا ش ــی رونم ــر اساس ــا تغیی طرف ه

داخــل  در  پراکنده گــی  دیگــر،  جانــب  از 
ــح  ــه صل ــیدن ب ــوع رس ــز موض ــتان نی افغانس
ــت  ــیار دوس ــت. ارگ بس ــرده اس ــوار ک را دش
ــه  ــه ب ــورتی را ک ــۀ مش ــج جرگ ــه نتای دارد ک
نفــع خــود رقــم زده، بســیار کان و بااهمیــت 
نشــان دهــد ولــی کیســت کــه ندانــد در ایــن 
ــه  ــده و ن ــرح نش ــی مط ــرِف خاص ــه ح جرگ
هــم در زمینــۀ گفت وگوهــای صلــح چیــز 
ــان  ــت. هم ــده اس ــق ش ــی تواف ــل توجه قاب
حرف هــای تکــراری دوبــاره در جرگــه شــنیده 
شــد و بــر همــان مواضــع گذشــته تأکیــد 
ــه  ــری ک ــه تغیی ــاید یگان ــت. ش ــورت گرف ص
ــتاد  ــع اس ــر موض ــد، تغیی ــده ش ــه دی در جرگ
ســیاف از منتقــد طالبــان بــه بــرادر و دوســِت 
مشــوره های  برای شــان  کــه  بــود  آن هــا 
شــرعی ارایــه کــرد. غیــر از ایــن مــورد، دیگــر 
تمــام مــوارد و از جملــه بیانیه هــای روز اول و 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی ــر اش آخ
ملــی حــاوی هیــچ نکتــه و طــرِح نــوی نبــود و 

او همــان ســخنان همیشــه گی اش را در مــورد 
تاریــخ بی ماننــد افغانســتان، وطن دوســتی و 
ــی  ــودش و صلح خواه ــر خ ــامیت بی نظی اس
مــردم افغانســتان تکــرار کــرد. همــۀ ایــن 
گفته هــا تــا بــه حــال هیــچ کمکــی بــه صلــح 
نکرده انــد و پــس از ایــن هــم نمی کننــد. 
می گوینــد فانــی را بــه ده راه نمی دادنــد، 
تأکیــد داشــت کــه اســپش را در خانــۀ کدخــدا 
ــمیت  ــه رس ــان ب ــی را طالب ــای غن ــد. آق ببندن
توصیــه  برای شــان  او  امــا  نمی شناســند 
می کنــد کــه چگونــه مذاکــرات را آغــاز کننــد. 
ــه  ــا ب ــم امریکایی ه ــه ه متأســفانه آن چــه را ک
ــد و  ــاز کرده ان ــح آغ ــای صل ــامِ گفت وگوه ن
ــه روِش  ــه هیچ وج ــتان، ب ــت افغانس ــم دول ه
ــه  ــان بخشــیدن ب ــرای پای معقــول و درســتی ب
منارعــۀ افغانســتان نیســت. حــاال پــس از شــش 
ــت های  ــان، استراتژیس ــا طالب ــرات ب دور مذاک
نظامــی و سیاســی امریــکا دریافته انــد کــه 
ــی  ــه برخ ــن ک ــد. همی ــتباه را پیموده ان راه اش
کشــور  آن  سیاســت مداراِن  و  نظامیــان  از 
خــروج شــتاب زده از افغانســتان و یــا رســیدن 
بــه توافــق بــدون ضمانــت بــا طالبــان را 
ــی  ــد فعل ــد و از رون ــکال می دانن ــا اش ــوام ب ت
ــان  ــد، نش ــاد می کنن ــح انتق ــای صل گفت وگوه
و  آگاهانــه  یــا  امریکایی هــا  کــه  می دهــد 
ــا  ــان آن ه ــان وحامی ــه دامِ طالب ــه ب ــا ناآگاهان ی

ــد  ــن رون ــه ای ــت ک ــن اس ــد و ممک افتاده ان
ــد.  ــر نباش ــی از خط ــان خال ــده برای ش در آین
ــن تصــور  ــه ای ــا ب ــاز امریکایی ه ــاید در آغ ش
بودنــد کــه نشســتن آن هــا پشــت میــز مذاکــره 
بــا طالبــان بــه ایــن گــروه کفایــت خواهــد کرد 
تــا از جنــگ دســت بردارنــد و بــه رونــد صلح 
بپیوندنــد، امــا حــاال مشــخص شــده اســت کــه 
طالبــان به آســانی نمی خواهنــد کــه از فرصــِت 
کاِن  هدف هــای  و  بگذرنــد  به دســت آمده 
ــا  ــت های امریکایی ه ــی خواس ــود را قربان خ

ــد.  کنن
وضعیــت بــه گونه یــی رقــم خــورده کــه 
نتیجــه  بــه  امریکایی هــا  بــا  طالبــان  چــه 
ــن  ــه در ای ــی ک ــند، طرف ــه نرس ــند و چ برس
ــت  ــداً دول ــکا و بع ــد، امری ــان ضــرر می کن می
افغانســتان اســت. طالبــان در حقیقــت بــه 
ــا  ــیده اند. آن ه ــود رس ــی خ ــای اساس هدف ه
ــی  ــان منطقه ی ــدند، حامی ــرون ش ــا بیـ از غاره
ســطح  در  کرده انــد،  پیــدا  فرامنطقه یــی  و 
ــدند و  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب بین الملل
ــاب  ــتی خط ــروه تروریس ــا گ ــه آن ه ــر ب دیگ
نمی شــود و اعضای شــان هــم یکــی پــی 
دیگــری یــا از فهرســت ســیاه بیــرون می شــوند 
ــه  ــرای این ک ــان ب ــا. طالب ــم از زندان ه ــا ه و ی
ــی  ــد و در پل چرخ ــروزی بنوازن ــل پی ــر طب ب

ــد؟   ــه می خواهن ــر چ ــد، دیگ ــن کنن ات
ــان  ــع طالب ــه نف ــان ب ــرایط را چن ــفانه ش متأس
تغییــر داده انــد کــه برای شــان هــم جنــگ و هم 
گفت وگوهــای صلــح بــه منزلــۀ بــرد حســاب 
می شــود. آن هــا بــا قســاوت می کشــند و 
ــچ  ــد و هی ــو می کنن ــال گفت وگ ــن ح در عی
ــن  ــت ناراضــی نیســتند. ای ــن وضعی هــم از ای
تیوریســین های برگشــته از غــرِب مــا انــد کــه 
ــان  ــه نفع ش ــت را ب ــه وضعی ــد چگون نمی دانن

تغییــر دهنــد.
ــد  ــی در رون ــای غن ــِت آق ــن شکس بزرگ تری
صلــح ایــن بــود کــه سیاســیون کشــور و 
ــی صلــح  ــا اعضــای برجســتۀ شــورای عال حت
جرگــۀ  در  شــرکت  بــرای  او  نــدای  بــه 

مشــورتی صلــح لبیــک نگفتنــد. آیــا شکســتی 
یــک  بــرای  می توانــد  ایــن  از  بزرگ تــر 
ــن  ــل ای ــد؟ دلی ــور باش ــی متص ــاح سیاس جن
ــم در  ــت، و آن ه ــن اس ــًا روش ــم کام ــر ه ام
ــای  ــی آق ــای سیاس ــی و توهم ه تمامیت خواه
غنــی و هم تیمی هایــش ریشــه دارد. وقتــی 
معــاون ریاســت جمهــوری عمــًا بــدون آن کــه 
اســتعفا داده باشــد، خانه نشــین شــده و رییــس 
ــت داری  ــی از حکوم ــود را بخش ــی خ اجرای
ــوان  ــه عن ــان ب ــه طالب ــوم اســت ک ــد، معل ندان
ــی  ــای غن ــا آق ــه ب ــد ک ــام نخواهن ــمِن نظ دش
ــد  ــوند. می گوین ــح ش ــای صل وارد گفت وگوه
ــان!«   ــه درمـ ــه درد اســت و ن ــرده را ن »خودک

وضعیــت بــه گونه یــی رقــم خــورده 
ــا  ــا امریکایی ه ــان ب ــه طالب ــه چ ک
ــند،  ــه نرس ــند و چ ــه برس ــه نتیج ب
ــرر  ــان ض ــن می ــه در ای ــی ک طرف
می کنــد، امریــکا و بعــداً دولــت 
در  طالبــان  اســت.  افغانســتان 
ــاسی  ــای اسـ ــه هدف ه ــت ب حقیق
ــا  ــا از غاره ــیده اند. آن ه ــود رس خ
ــی  ــان منطقه ی ــدند، حامی ــرون ش بی
و فرامنطقه یــی پیــدا کرده انــد، در 
ســطح بین المللــی بــه رســمیت 
بــه  دیگــر  و  شــدند  شــناخته 
ــاب  ــتی خط ــروه تروریس ــا گ آن ه
هــم  اعضای شــان  و  نمی شــود 
ــا از فهرســت  ــِی دیگــری ی یکــی پ
یــا  و  می شــوند  بیــرون  ســیاه 
هــم از زندان هــا. طالبــان بــرای 
این کــه بــر طبــل پیـــروزی بنوازنــد 
ــر  ــد، دیگ ــن کنن ــی ات و در پل چرخ

می خواهنــد؟ چــه 
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بــا رســیدن رمضــان؛ مــاهِ رحمــت و مغفــرت و برکــت در 
ــذاب  ــت و ع ــتر وارد زحم ــور بیش ــن کش ــردمِ ای ــتان، م افغانس
و نقمــت می شــوند. چنانی کــه قیمــِت مــواد اولیــه در کابــل 
ــی رود و  ــد م ــاره بلن ــور به یک ب ــاِت کش ــهرها و ده ــامِ ش و تم
بــه مــوازاِت افزایــش تقاضــا بــه مــواد خوراکــی، قیمت هــا ســیر 
ــه  ــفانه ب ــتان متأس ــع در افغانس ــن وض ــد. ای ــودی می پیماین صع
ــن  ــِت ای ــا رؤی ــل شــده کــه ب ــی تبدی یکــی از ســنت های رمضان

مــاه گران فروشــی بــه اوج می رســد.
ــتان  ــردم افغانس ــِت م ــان، اکثری ــاه رمض ــا در م ــش قیمت ه افزای
را کــه تنگدســت و بی بضاعت انــد، بــا دشــواری های فــراوان 
روبــه رو می کنــد. تاجــران در ایــن مــاه ســودِ بیشــتر می طلبنــد و 
ــن  ــل می شــود. همچنی ــر از قب ــرا تهی  ت در نتیجــه، دســترخواِن فق
ــر خــط فقــر قــرار  ــِت کشــور زی ــل توجهــی از جمعی بخــش قاب
دارنــد کــه روی دســترخواِن آنــان یــک نــوع غــذا هــم به زحمــت 
دیــده می شــود. ایــن عــده در مــاه رمضــان، آن یــک نــوع 
ــف  ــه نص ــدارِ آن را ب ــا مق ــد و ی ــت می دهن ــم از دس ــذا را ه غ
می رســانند. در کنــار بلنــد رفتــن قیمت هــا، تعویــق در پرداخــِت 
ــاه رمضــان،  ــی و خصوصــی در م ــدان اداراِت دولت ــاِش کارمن مع
ــاه  ــه م ــدا را ب ــِی خ ــاه میهمان ــه م ــت ک ــر مشکاتی س از دیگ
ــا  ــاه رمضــان بن ــد. چــرا کــه م حســرت و عســرت تبدیــل می کن
ــرورزِی  ــاهِ مه ــد م ــامی مان، می بای ــی و اس ــای دین ــر آموزه ه ب
ــدِن  ــفره ش ــر و هم س ــه یکدیگ ــبت ب ــلمانان نس ــان و مس مؤمن
ــا  ــن 30 روز نه تنه ــه در ای ــوی ک ــد؛ به نح ــرا باش ــا فقـ ــا ب اغنی
هیــچ فقیــری بــدوِن طعــام و روزی نمانــد بلکــه ســفره ها و تنــوِع 
غذاهــا در آن هم ســطح و برابــر گــردد. امــا جــای بســی افســوس 
ــن  ــن نیســت و در ای ــر چنی ــِت ام ــه در واقعی و تأســف اســت ک
مــاه تاجــران بیــش از ســایِر ماه هــا بــه کســِب درآمــد و انباشــِت 
ــح  ــِت رمضــان ترجی ــر کرام ســرمایه می اندیشــند و تجــارت را ب

می دهنــد.  
دولت مــرداِن  و  بــزرگان  ادعــای  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
افغانســتان در عرصــۀ تدیــن و اســامیت و همین طــور جهـــاد و 
آخرت دوســتی بیــش از ســایر کشــورهای مســلماِن جهــان اســت 
و ایــن منـّـت را همیشــه بــا خــود حمــل می کننــد کــه اگــر جهــاد 
آنــان نبــود، جهــاِن اســام عظمــِت امروزینــش را نداشــت. امــا بــه 
غیــر از افغانســتان، در تمــام کشــورهای اســامی در مــاه رمضــان 
بــه حرمــِت مــاه میهمانــِی خـــدا نه تنهــا نــرِخ اجنــاس و کیفیــِت 
ــفره های  ــه س ــرد، بلک ــرار می گی ــت ق ــارِت دول ــر نظ ــا زی کااله
ــا  ــردد ت ــن می گ ــا په ــاجد و بازاره ــاری در مس ــِگ افط رنگارن
ــا  ــدارد، از آن ه ــاری را ن ــۀ افط ــِت تهی ــه بضاع ــی ک ــر آن کس ه
ــا از  ــا نه تنه ــورِ م ــه در کش ــد. بدبختان ــتفاده کن ــا اس خوراکی ه
ــدرت ـ  ــو به ن ــاجد ـ ول ــا و مس ــاری در بازاره ــفره های افط س
ــدوزی در  ــتی و ثروت ان ــش ِ پول دوس ــه عط ــت، ک ــری نیس خب
ــاال  ــا ب ــاس و خوراکی ه ــرِخ اجن ــود ن ــث می ش ــاه باع ــن م ای
ــر  ــنه گی پُ ــردم از گرس ــای م ــارِی خانه ه ــفره های افط ــرود و س ب

گــردد. 
ــل  ــل و دالی ــان عوام ــاه رمض ــا در م ــِن قیمت ه ــد رفت ــاید بلن ش
ــل کتمــان  ــا آن چــه غیرقاب ــادی داشــته باشــد؛ ام و توجیهــاِت زی
و  مــردم  معیشــتِی  امــور  در  دولــت  بی برنامه گــی  اســت، 
کمرنگ شــدن وجــداِن جمعــی و شــفقِت اجتماعــِی ســرمایه داران 
و تجارت  پیشــه گاِن کشــور اســت. دولــت شــاید بــه دلیــِل 
ــوولیتی  ــچ مس ــه هی ــرده ک ــان ک ــازار« گم ــاد ب ــرش »اقتص پذی
نســبت بــه وضعیــِت بازارهــا و ســیری و گرســنه گِی مــردم 
ــد  ــان کرده ان ــاید گم ــز ش ــرمایه داران نی ــان و س ــدارد و بازرگان ن
ــو و  ــورد عف ــد، م ــی کنن ــد و قربان ــج برون ــال ح ــر س ــه ه این ک
ــری از  ــن تعبی ــه چنی ــال آن ک ــد. ح ــرار می گیرن ــی ق ــت اله رحم
ــان  ــا و آخــرت را هم زم ــت داری و مســلمانی، رســتگاری دنی دول

ــد. ــه می توان ــتان گرفت ــۀ افغانس از جامع
ــز در  ــال را نی ــای س ــایر ماه ه ــد س ــع، بای ــن وض ــرای درک ای ب
نظــر گرفــت کــه در آن نــه حکومــت و نــه صاحبــاِن ســرمایه هیچ 
دغدغه یــی نســبت بــه جامعه یــی کــه هــر روز  بیشــتر دچــار فقــر 
و شــکاِف طبقاتــی می شــود، ندارنــد و در چنیــن معادله یــی، فقــر 
ــا بی نهایــت اوج می گیــرد.  ــزه کاری ت و بی ســوادی و بیمــاری و ب
بــرای فایــق آمــدن بــر ایــن وضــع و از ســر گرفتــِن مســلمانی، ماه 
رمضــان بهتریــن فرصــت بــرای بازاندیشــی مناســباِت ناعادالنه در 
جامعــه و تمریــن ایثـــار و ســخاوت اســت؛ چنان کــه پــس از پایان 
ایــن مــاه مبــارک، فصــل جدیــدی در روابــط میــان فقـــرا و اغنیا و 

مــردم و حکومــت گشــوده گــردد. 
ــامی و  ــاِب اس ــای ن ــغ آموزه ه ــا تبلی ــاجد ب ــاِن مس ــًا امام یقین
می تواننــد  ســرمایه داران  و  دولت مــردان  دادِن  قــرار  خطــاب 

ــد. ــازی کنن ــتا ب ــن راس ــازنده را در ای ــی و س ــش اساس نق

ماه رمضـان 
و سفره های پُر از گرسنه گِی مردم

احمــد عمران

معادلۀ  خطرناِک  مرز 
افغانستان صـلح 



بــه  طالبــان  و  امریــکا  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 
ــل  ــر ح ــر س ــتان ب ــه پاکس ــر اینک ــد، مگ ــه نمی رس نتیج

برســند. توافــق  بــه  مشکات شــان 
شــماری از تحلیل گــران سیاســی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــه  ــا ب ــکا تنه ــان و امری ــان طالب ــا می ــد، گفت وگوه می گوین
ــود،  ــزار می ش ــا برگ ــتن امریکایی ه ــرگرم نگه داش ــدف س ه
زیــرا طالبــان در ایــن مذاکــرات شــرط های را بیــان می کننــد 

ــه وجــود آورده اســت. ــه خــود بن بســت را ب ــه خــود ب ک
ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب ــران سیاســی ام شــمار دیگــری از تحلیل گ
ــه  ــان ب ــا طالب ــا ب ــتند ت ــم هس ــا مصم ــه امریکایی ه ــد ک ان
ــان از  ــروج نیروهای ش ــورد خ ــند و در م ــق برس ــک تواف ی
افغانســتان بــه توافــق رســیدند و خواســت طالبــان مبنــی بــر 

ــد. ــتان را پذیرفتن ــکا از افغانس ــای امری ــروج نیروه خ
ــای  ــج گفت وگوه ــودن نتای ــم ب ــی مبه ــا در پ ــن واکنش ه ای

ــان مطــرح می شــود. ــا طالب ــکا ب صلــح امری
بــه تازه گــی دور ششــم گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت 
متحــده امریــکا و طالبــان در قطــر برگــزار شــد. ایــن نشســت 
پــس از ۹ روز، پنجشــنبه هفتــه گذشــته 1۹ ثــور پایــان یافت.

طالبــان پــس از پایــان ایــن نشســت بــا نشــر خبرنامــه ای ایــن 
گفت وگوهــا را »مثبــت« خواندنــد.

در خبرنامــۀ طالبــان تأکیــد شــده کــه در ایــن دور از مذاکرات 
روی مســوده یی کــه در دوره هــای قبلــی ترتیــب شــده بــود، 
ــرفت های  ــوارد پیش ــی م ــه و در بعض ــورت گرفت ــث ص بح
هــم صــورت گرفتــه و بخش هــای دیگــر هنــوز باقــی مانــده 

. ست ا
ــاور  ــن ب ــه اب ــی ب ــایل سیاس ــر مس ــت تحلیل گ ــای رفع ضی
اســت: هیــچ گاه گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان 
بــه نتیجــه نخواهــد رســید، مگــر اینکه افغانســتان مشــکاتش 
ــر حــل  ــر س ــر دو کشــور ب ــد و ه ــا پاکســتان حــل کن را ب

ــند. ــق برس ــه تواف ــان ب مشکات ش
ــه  ــا ب ــکا تنه ــان و امری ــان طالب ــا می ــزود، گفت وگوه او اف
ــود. ــزار می ش ــا برگ ــتن امریکایی ه ــرگرم نگه داش ــدف س ه

ــد  ــدگار  تأکی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــت در گفت وگ ــای رفع آق
می کنــد، امریــکا بــاالی پاکســتان فشــار وارد کــرد تــا طالبــان 
را بــه پــای میــز مذاکــره حاضــر کنــد، پاکســتان هــم بــرای 
ــه خواســت امریــکا پاســخ مثبــت داده  اینکــه نشــان دهــد ب

ــکا آورد. ــا امری ــز مذاکــره ب ــه می ــان را ب اســت، طالب
ــن  ــان در ای ــا طالب ــد، ام ــی می گوی ــر سیاس ــن تحلیل گ ای
ــه خــود  ــد کــه خــود ب ــان می کنن مذاکــرات شــرط های را بی

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــت را ب بن بس
ــان  ــه جهانی ــه ب ــت ک ــده اس ــق ش ــتان موف ــزود، پاکس او اف
ــا در  ــت، ام ــادق اس ــود ص ــای خ ــد در وعده ه ــات کن ثب
طــرف دیگــر گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان را مدیریــت 

ــد. ــی نرس ــه نتیجه ی ــا ب ــد ت می کن
او همچنــان گفــت، طالبــان گاه و بــی گاه انعطاف هــای نشــان 
ــن  ــا ای ــد کــه نشست شــان ب ــاورد کن ــکا ب ــا امری ــد ت می دهن
گــروه بــه نتیجــه خواهــد رســید، امــا هــدف اصلــی طوالنــی 

ســاختن مذاکــره بــدون نتیجــه می باشــد.
ــل  ــا پاکســتان، ب ــه تنه ــرد، ن ــر نشــان ک ــای رفعــت خاط آق

هــر کشــوری کــه بــا حضــور نظامــی امریــکا در افغانســتان 
ــدن  ــه مان ــاختن و بی نتیج ــی س ــت، در طوالن ــف اس مخال

ــد. ــش دارن ــکا نق ــان و امری ــان طالب ــرات می مذاک
ــا  ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب ــژده آگاه سیاس ــد م وحی
حمــات انتحــاری و انفجــار و جنــگ میــان نیروهــای 
امنیتــی و طالبــان گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و 

نمی شــود. متضــرر  طالبــان 
ــد،  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــژده در گفت وگــو ب ــای م آق
ــکا  ــان دارد و امری ــان جری ــکا و طالب ــان امری ــا می صحبت ه
ــی  ــگاه نظام ــچ پای ــتان هی ــه در افغانس ــت ک ــه اس پذیرفت

ــت. ــد داش نخواه
او در مــورد اینکــه چــرا زمــان خــروج تعییــن نشــده و آیــا 
ــا  ــکا ب ــر امری ــت، اگ ــد گف ــازی می کن ــان ب ــا طالب ــکا ب امری
ــال و  ــه چ ــد ک ــان احســاس کنن ــد و طالب ــازی کن ــان ب طالب
ــان  ــل نش ــورت عکس العم ــت، در آن ص ــی در کار اس نیرنگ

ــد داد. خواهن
وی افــزود، طالبــان حتــا اگــر کمــی هــم احســاس کننــد کــه 
بــا آنــان بــازی می شــوند، عملیات های شــان را شــدت 
ــه  ــر علی ــان ب ــات طالب ــاهد عملی ــا ش ــه م ــد چنانچ می دهن
امریکایی هــا بوده ایــم و امریکایی هــا ناگزیــر شــدند کــه 

ــد. ــر بگیرن ــرات را از س مذاک
آقــای مــژده خاطــر نشــان کــرد، ســخنان خلیــل زاد مبنــی بــر 
اینکــه بایــد طالبــان ســاح بــر زمیــن بگذارنــد و چنــد مــورد 
ــان واکنــش نشــان دهنــد، پــس  دیگــر کــه ســبب شــد طالب
می تــوان گفــت کــه بــازی دو طرفــه اســت، امــا در نهایــت 

امریــکا مصمــم بــه خــروج از افغانســتان اســت.
ــم  ــا مصص ــت: »امریکایی ه ــان گف ــی همچن ــن آگاه سیاس ای
ــورد  ــق برســند و در م ــه یــک تواف ــان ب ــا طالب ــا ب هســتند ت
ــیدند  ــق رس ــه تواف ــتان ب ــان از افغانس ــای ش ــروج نیروه خ
ــکا از  ــای امری ــر خــروج نیروه ــی ب ــان مبن و خواســت طالب

ــد«. ــتان را پذیرفتن افغانس
ــه بــه تازه گــی جــوزف دانفــورد،  ــت ک ایــن در حالی س
ــل  ــان کام ــا پای ــه ت ــه ک ــکا گفت ــش امری ــتاد ارت ــس س ریی
ــای  ــت نیروه ــتان، الزم اس ــا در افغانس ــگ و درگیری ه جن

ــد. ــی بمانن ــور باق ــن کش ــی در ای امریکای
دانفــورد روز  نوشــتۀ خبرگــزاری رویتــرز، ژنــرال  بــه 
ــر  ــت: فک ــکا گف ــرۀ امری ــته در کنگ ــۀ گذش ــنبۀ هفت چهارش
می کنــم تــا زمانــی کــه بــی ثباتــی در افغانســتان ادامــه داشــته 
باشــد، مــا بــه حفــظ نیروهــای ضــد تروریــزم در آنجــا نیــاز 

ــم. داری
ایــن اظهــارات ظاهــراً اشــاره بــه حضــور درازمــدت نظامــی 
امریــکا در افغانســتان دارد؛ موضوعــی کــه در ابــراز نظرهــای 
مقامــات امریکایــی حداقــل در ماه هــای اخیــر تازه گــی 

دارد.
انتظــار می رفــت در دور ششــم گفت وگوهــای طالبــان و 
امریــکا بــر ســر آتش بــس و نشســت بین االفغانــی نیــز 
ــان  ــه طالب ــاس اعامی ــا براس ــود. ام ــو ش ــث و گفت وگ بح

ــت. ــده اس ــی نش ــوارد صحبت ــن م درای
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کمیسیون انتخابات: 

دوشنبـه نتـایج انتـخابات
 کابـل را اعـالم می کنیـم

شــماری از نامــزدان برنــده در فهرســت ابتدایــی 
انتخابــات پارلمانــی کابــل، دیــروز شــنبه 21 ثــور، بــا 
ــان را  ــی، دروازۀ پارلم ــی اعتراض ــی گردهم آی برپای
بســتند. آنــان از کمیســیون انتخابــات می خواهنــد تــا 
نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی کابــل را هــر چــه 

زودتــر اعــام کنــد.
انتخــاب  خواهــان  همچنــان  معتــرض  نامــزدان 
نشــدن هیــأت اداری مجلــس نماینــده گان در غیــاب 
نماینــده گان کابــل هســتند و بــه همیــن دلیــل دیــروز، 
ــان را  ــه پارلم ــدن ب ــازۀ وارد ش ــده گان اج ــه نماین ب

ــد. ندادن
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً مســووالن در 
ــی بازشــماری آرای  کمیســیون شــکایت های انتخابات
ــدۀ  ــاد آن شــماری از چهره هــا برن ــل را کــه بربنی کاب
ابتدایــی شــناخته شــده بودنــد را لغــو و باطــل اعــام 

ــرد و بازشــماری مجــدد انجــام داد. ک
مســووالن در کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 
ــل را  ــدد آرای کاب ــماری مج ــه بازش ــد ک ــه ان گفت
ــتاده  ــات فرس ــیون انتخاب ــه کمیس ــرده و ب ــام ک تم
انــد. آنــان همچنــان افــزوده انــد کــه ایــن بازشــماری 
ــوزۀ  ــی ح ــای رأی ده ــد برگه ه ــاب 20 درص در غی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــل ص کاب
ــات  ــیون انتخاب ــووالن در کمیس ــان، مس ــن می در ای
ــۀ جــاری  ــل هفت ــه اوای ــد ک ــرده بودن ــام ک ــز اع نی
ــن  ــس ای ــا ریی ــد، ام ــام می کنن ــل را اع ــج کاب نتای
ــه  ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــروز ب ــیون دی کمیس
نتایــج کابــل تــا دو روز دیگــر اعــام خواهــد شــد.
ــور،  ــنبه 21 ث ــروز ش ــود دی ــرار ب ــم، ق ــوی ه از س
ــل،  ــده گان کاب ــاب نماین ــس در غی ــده گان مجل نماین
هیــأت اداری ایــن اتــاق را برگزیننــد، امــا معترضــان 

ــد. ــن کار مخالفــت کردن ــا ای ب
ــر  ــرض ب ــوان معت ــماری از بان ــن، ش ــان باای همزم
نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی دیــروز در مقابــل 
ــرده  ــی تجمــع ک ــت وحــدت مل َدرِ ریاســت حکوم
ــات  ــای انتخاب ــه تخطی ه ــیده گی ب ــان رس و خواه

ــدند. ــی ش پارلمان
بــه  مختلــف کشــور  از 12 والیــت  کــه  آنــان 

کابــل آمــده انــد، از حکومــت می خواهنــد تــا 
دادگاه اختصاصــی را بــرای بررســی تقلب هــا و 
کنــد. ایجــاد  پارلمانــی  انتخابــات  تخطی هــای 

ــت  ــه در فهرس ــتند ک ــی هس ــان نامزدان ــن معترض ای
ابتدایــی اعــام شــده از ســوی کمیســیون انتخابــات 
برنــده اعــام شــده بودنــد، امــا در فهرســت نهایــی 

ــت. ــده اس ــذف ش ــان ح نام های ش
ــه  ــزاری لوی ــش از برگ ــه پی ــد ک ــان می گوین معترض
ــان وعــدۀ  ــه آن ــح حکومــت ب جرگــۀ مشــورتی صل
بــود.  داده  را  اعتراض های شــان  بــه  رســیده گی 
ــکات و  ــه مش ــه ب ــی ک ــان، در صورت ــۀ آن ــه گفت ب
ــود، دروزاۀ ارگ  ــیده گی نش ــان رس ــته های ش خواس

می بندنــد. را 
انتخابــات پارلمانــی بــه تاریــخ 2۸ و 2۹ میــزان 
ــد.  ــزار ش ــت کشــور برگ ــته در 32 والی ــال گذش س
انتخابــات پارلمانــی والیــت قندهــار بــه دلیــل کشــته 
ــه  ــک هفت ــا ی ــت ب ــه آن والی ــده امنی ــدن فرمان ش

ــد. ــزار ش ــق برگ تعوی
انتخابــات والیــت غزنــی هــم بــه دلیــل اعتراض های 
ــرار  ــر ق ــا تأخی ــت ب شــماری از باشــنده گان آن والی
اســت بــا انتخابــات همزمــان برگــزار شــود. نزدیــک 
ــی در  ــات پارلمان ــا از برگــزاری انتخاب ــه هشــت م ب
کشــور می گــذرد، امــا کمیســیون های انتخابــات 
ــدۀ آن را ختــم کننــد. ــد پرون هنــوز موفــق نشــده ان
ــای  ــته اعض ــۀ گذش ــه هفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
جدیــد مجلــس نماینــده گان بــه کمیســیون های 
ــج  ــا نتای ــود ت ــه فرصــت داده ب ــک هفت ــی ی انتخابات
ــد و  ــل را اعــام کنن ــی حــوزۀ کاب ــات پارلمان انتخاب
در صورتــی کــه نتایــج کابــل اعــام نشــود، اعضــای 
ــی را برگــزار کــرده و  ــات داخل ــن مجلــس انتخاب ای
ــد. ــر می گزینن ــس را ب ــأت اداری مجل ــس و هی ریی
انتخاباتــی از  پیــش از ایــن نیــز کمیســیون های 
ــر داده و  ــل خب ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــج ح ــام نتای اع
تاریخ هــای را مشــخص کــرده بودنــد، امــا بــه الیــل 
نامعلومــی نتایــج انتخابــات کابــل تاهنــوز همه گانــی 

نشــده اســت.

آگاهان:
گـفت وگـوهای صلـح میان طالبـان 

و امریـکا به نتیجه نمـی رسـد

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد
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آيشمن و مفهوم شرِ انساني
هانـا آرنت بـا توجه به مشـاهداِت خود 
از دادگاه آیشـمن )از افسـران بلندپایـۀ 
خبرنـگار  عنـوان  بـه  نـازي(  حـزب 
نیویورکـر، درگیـر موضـوع مهمي شـد 
و آن مفهـوم شـر در مناسـبات انسـاني 
آدولـف  بـود.  یـا همـان شـِر اخاقـي 
 Adolf Otto Eichmann( آیشـمن
1۹06 – 1۹62( کـه در جریـان جنـگ 
جهانـي دوم دسـتور جنایـات متعـددي 
را صـادر کـرده بـود و لقـب »قصـاب 
از  پـس  مي کشـید،  یـدک  را  اروپـا« 
شکسـت آلمـان نـازي موفـق شـد بـه 
همـراه خانـواده اش به آرژانتیـن بگریزد 
امـا توسـط عوامل سـرویس جاسوسـي 
ربـوده  و  )موسـاد( شناسـایي  اسـراییل 
شـد. آیشـمن بـه اسـراییل منتقـل و در 
دادگاهـي در اورشـلیم به جـرم »جنایت 
و  بشـریت«  علیـه  »جنایـت  جنگـي«، 
»جنایـت علیـه یهودیـت« محاکمه شـد. 
دادگاه پـس از حـدود یک سـال حکـم 

بـه اعـدام آیشـمن داد.
آرنـت معتقـد بـود کـه او در آن دادگاه 
کارمنـد سـاده و یـا بـه عبـارت دیگـر 
انسـان »مأمـور و معـذوري« را مي دیـد 
که کارگـزار دسـتگاه حکومتـي توتالیتر 
بـوده و تنهـا کاري کـه کـرده، پیـروي 
بـدون  باالتـر  مقامـات  دسـتورات  از 
هیچ گونـه تفکـر و تأمل بوده اسـت. در 
واقـع آنچـه در جریـان محاکمه کشـف 
کـرد این بود کـه فقدان تفکر و اندیشـه 
بسـا بیـش از نیـِت شـرورانه براي بشـر 
معتقـد  وي  البتـه  باشـد.  فاجعه آفریـن 
بـود کـه زیسـتن در فضـاي توتالیتـر و 
اختـاالت  بـه  ابتـا  یـا  ایدیولوژیـک 
روانـي، هیچ یـک آیشـمن را از ارتکاب 
جنایـات دهشـتناکي کـه انجـام داده بود 

تبرئـه نمي کنـد و همچنیـن مدعـي بود که سرمنشـاِی شـر 
انسـاني عدم اسـتفادۀ قـدرت تفکـر و به بیان بهتر شـکلي 
از »فلـج وجدانـي« اسـت که آیشـمن نمونۀ بـارزِ این ادعا 
در آن زمـان بـود. او در مقالـۀ »اندیشـیدن و ماحظـات 
اخاقـي« فلـج اندیشـه را چنیـن تعریف مي کند: »سـقراط 
در  آن چنـان  شـده  منجمـد  اندیشـه هاي  ایـن  مي گویـد 
دسـترس اند کـه در خـواب هم مي تـوان از آن ها سـود برد 
امـا اگـر باد اندیشـه که اکنـون مي خواهم در تـو برخیزانم، 
تـو را از خـواب بـه در آورد و ُهشـیار و زنده کنـد، آن گاه 
خواهـي دیـد کـه چیـزي جـز قیـد و بندهـا )مخـدرات( 
نـداري و بهتریـن کاري کـه مي توانیـم انجـام دهیـم ایـن 
اسـت کـه در آن هـا با هم شـریک شـویم. بدین سـان فلج 

اندیشـه دو وجـه دارد:
یکـي آن کـه بـا قطـع هـر فعالیتـي مـازم اسـت؛ و دیگـر 
آن کـه ممکن اسـت انسـان از آن حـال بیرون آیـد و دیگر 
بـه آنچـه قطعـي مي پنداشـته یقیـن نداشـته باشـد و با این 
وصـف بـدون تأمل بـه فعالیت بپـردازد ولي تأثیـر فلج در 

او باقـي بمانـد. )آرنـت 13۷۹، 40 – 41(.
آرنـت در مقالـۀ »حقیقـت و سیاسـت« شـرح مي دهـد که 
»جنایـت کار خون سـرد یـا دروغ گـوي محاسـبه گر خطـر 
کمتـري از کسـاني دارد که از سـر بي فکري 
یـا جهل دسـت بـه جنایت مي زننـد زیرا آن 
اولـي دسـت کم هنـوز مي فهمـد کـه تفاوتي 
میـان حقیقـت و کـذب، میـان خیـر و شـر 
اسـت؛ حـال آنکـه ایـن دومـي حتـا همیـن 
اسـتدالل ها  نمي فهمـد.  هـم  را  موضـوع 
اسـت  بهتـر  کـه  حکـم  ایـن  از  دفـاع  در 
بـه دیگـران دروغ بگویـي تـا سـر خـود را 
باشـد  کـرده  روشـن  بایـد  بگـذاري  کاه 
کـه دروغ گـوي خون سـرد بـر تمایـز میـان 
بنابرایـن  اسـت.  آگاه  کـذب  و  حقیقـت 
حقیقتـي کـه او از دیگـران پنهـان مي کنـد، 
هنـوز به کلـي از جهـان بیـرون رانده نشـده 
اسـت؛ ایـن حقیقـت پنـاه آخـر خـود را در 
 ,1۹۹3 Arendt( ».آن شـخص یافته اسـت

 )255-254
سیاسـي  پدیـدۀ  از  جزیـي  را  آیشـمن  او   
)توتالیتاریسـم( مي دانسـت کـه شـامل  نـو 
علیـه  جنایـات  انـواع  از  وسـیعي  گسـترۀ 
بشـریت اسـت. طـرح جمعِي او در بررسـي 
شـر بـر سـه محـور گسـترش یافتـه بـود: 
و  توتالیتـر  نظام هـاي  ویژه گي هـاي  الـف( 
نمونه هاي نازیسـم و استالینیسـم ب( تجربۀ 
اردوگاه هـاي مرگ نـازي و اردوگاه هاي کار 
محاكمـة  اسـتالين  پ(  دوران  اجبـاري 

يشمن  آ
از نظـر وي، اصـوالً حکومت هـاي توتالیتـر 
شـامل سـویه هاي بـارزي هسـتند کـه ایـن 
کـه  بـا حکومت هایـي  را  آن هـا  تفاوت هـا 
تنهـا بـه دنبـال قدرت هسـتند جـدا مي کند. 
یکـي از آن هـا جـذب حداکثري تـودۀ مردم 
از طریـق دادن وعده هـاي دروغیـن و دادن 
آن هـا  از  حداکثـري  اسـتفادۀ  و  امکانـات 
بـه منظـور قـدرت بخشـیدن خـود اسـت. 
وابسـته گي و محدودیـت تمامـي جنبه هـاي 
زنده گـي فـردي و اجتماعـي تـودۀ مـردم به 
یـک ایدیولـوژي خـاص و از خـود بیگانـه 
کـردن آن هـا، یکـي دیگـر از ویژه گي هـاي 
بـارز نظام هـاي این چنینـي اسـت. نظام هاي 
سـرکوب گر  ماشـین  گونه یـی  مـردم  تـودۀ  از  توتالیتـر 
از  آن هـا  بیگانه سـازي  فراینـد  خـال  از  و  مي سـازند 
کـه  مي رسـند  ممکـن  بازدهـي  بیشـترین  بـه  خویشـتن، 
نمونـۀ بـارز آن را مي تـوان در متحدالشـکل کردن پوشـش 

تـودۀ مـردم دید. 
آرنـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه شـر مطلقـي بروز 
پیـدا کرده کـه حاصل سـاز و کار نظام هاي توتالیتر اسـت. 
بشـري کـه در سـطح در حـال گسـترش بـود، بـه نوعـي 
خـود را در سـلطۀ مطلق انسـان بر انسـان نمایـان مي کرد. 
او بیگانه گـي انسـان با طبیعـت، ظهور پدیده هـاي توده وار 
و کار کـردن حیوانـي را مشـکات اصلـي دوران مـدرن 
مي دانسـت کـه باعـث زایـش شـر انسـاني مي شـدند. وي 
همچنیـن بـه صـورت واضـح بـه نقـش اختیـار انسـان در 
زمینـۀ اخـاق اعتقـاد داشـت و هیـچ توجیـه و بهانه یـي 
زیـرا  نمي پذیرفـت؛  شـریرانه  اعمـال  ارتـکاب  بـراي  را 
اگـر غیـر از ایـن باشـد در هنگامي کـه مجـال داوري در 
اوضـاع و  کننـد  ادعـا  میـان مي آیـد همـه گان مي تواننـد 
احـواِل زمانـه و جـوي که در آن مي زیسـتند، مسـبب سـر 
زدن اعمـال شـریرانۀ انسان هاسـت یـا بـه عبـارت دیگـر 

»مأمورنـد و معـذور«.
بـر همیـن اسـاس آیشـمن بـا اختیـار کامـل و بـا رغبـت 
بـه اهـداف نظـام  نـازي خدمت کـرده بـود. آرنـت عقیده 
داشـت حتـا در شـرایط و فضـاي دولت هـاي توتالیتـر نیز 
فـرد داراي اختیـار اخاقـي اسـت و کارهـا و اعمالـي کـه 
از وي سـر مي زنـد، داراي عواقـب و پیامدهـاي سیاسـي 
اسـت )فوالدونـد 13۸5(. اما پرسشـي که شـاید در این جا 
مطـرح مي شـود این اسـت کـه با وجـود اختیـار کامل چه 
چیـزي باعـث مي شـود کـه فرد دسـت بـه این عمـل بزند 

یـا از انجــام آن خـودداري کند؟

مفـهوِم 
شر  از  ديـدگاه 

هانـا آرنت

ی يی که  يم بیمار عال
نهفته اند جوراب های تان  در 

زمانـی کـه بیمـاری در مرکـز درمانـی بسـتری شـده و تحـت درمـان قـرار می گیرد 
و پرسـتاران اقـدام بـه کنتـرل دمـای بـدن، فشـارخون و وزِن او می کننـد، گاهـی 
ممکـن اسـت در آخرین مرحلـه از بیمـار بخواهنـد کـه جوراب هـاِی خـود را از 
پاهایـش خـارج کنـد. در مواقعـی که وضعیت سـامِت فـرد کنترل می شـود، ممکن 
اسـت اشـتباه بزرگـی اتفـاق افتـد. بـروز یک تغییـر در پاهـا چه روی پوسـت و چه 
روی ناخن هـا می توانـد اولیـن نشـانه از یـک مشـکِل جـدی باشـد که اگـر به موقع 

تشـخیص داده شـود، زنده گـی فـرد نجـات می یابـد.
»کارولیـن مک آلـون« از متخصصـان انجمـن درمانـی بیماری هـای پـا در کالیفرنیـا 
می گویـد: پاهـا اولیـن اعضـای بـدن هسـتند کـه تحـت تأثیـر مشـکات عصبـی 
قـرار می گیرنـد؛ زیـرا در دورتریـن فاصلـه از قلـب و سـتون فقـرات واقع شـده اند. 
همچنیـن دالیـل دیگـری وجـود دارنـد کـه ثابـت می کننـد نبایـد از سـامِت پاهـا 
غافـل شـد. زمانـی کـه بدن احسـاس خطـر کنـد، پاها به آسـانی مـورد تهدیـد قرار 
می گیرنـد چـون خـون پیـش از آن که بـه دسـت ها و پاها برسـد، به اعضـای داخلی 

و مغـز فرسـتاده می شـود. 
 پزشـکان بـه افـراد توصیـه می کنند با دیـدن هرگونـه از عایِم زیر و پیـش از آن که 

بـرای درمـان آن ها دسـت بـه اقدامی بزننـد، باید حتمًا با پزشـک مشـورت کنند:
 ريزش موی انگشتان پا

وجـود رشـته های مـو روِی انگشـتان پـا عامـِت خوبـی بـه حسـاب می آیـد زیـرا 
ریـزش ناگهانـی آن هـا می توانـد نشـان دهندۀ وجـود مشـکلی در سیسـتم گـردش 
خـون باشـد، بـه ایـن معنـی کـه خـون کافـی بـرای رشـد موی هـا بـه انگشـتان 
نمی رسـد. همچنیـن ایـن پدیـده می توانـد ناشـی از این باشـد که قلب مقـدار خون 

کافـی بـه پـا پمپـاژ نکند.
 گرفته گی مکررِ پاها

دالیـل  از  یکـی  می توانـد  آب  رفتـن  دسـت  از  و  بـدن  در  ریزمغذی هـا  کمبـود 
گرفته گـی مکـرر عضـات پـا باشـد. افرادی کـه فعالیـت ورزشـی انجـام می دهند، 
بایـد نسـبت بـه آشـامیدن مقدار آب کافی هوشـیار باشـند زیـرا از دسـت رفتن آب 
بـدن بـه گرفته گـی ماهیچه هـا منجـر می شـود. همچنیـن الزم اسـت فـرد نسـبت به 
دریافـت پتاسـیم، منیزیـم و کلسـیم اقـدام کنـد زیرا کمبـود این مواد مغـذی یکی از 

دالیـل گرفته گـی عضات اسـت.
 بهبود نيافتن درد پا

بهبـود نیافتـن درد شـدیِد پـا از عایـم هشـداردهندۀ ابتـا بـه دیابـت یـا سـرطان 
پوسـت اسـت. کنتـرل نکـردن سـطح گلوکـز خون نیـز به آسـیب دیدن اعصـاب پا 
منجـر می شـود و بـه ایـن معنی اسـت که هرگونـه زخم یـا بریده گی روی پـا ایجاد 
شـود بـدون آن کـه آن را حـس کنیـم. همچنین در صورتـی که زخم عفونی شـود و 

تحـت درمـان قـرار نگیـرد، به قطـع عضو فـرد منجر می شـود.
  سرد بودن مداومِ پاها

کـم کاری تیروییـد شـایع ترین علت سـرد بـودن همیشـه گی پاهاسـت. همچنین این 
امـکان وجـود دارد کـه فـردی حتـا تا رسـیدن به سـن 40 سـاله گی از ابتـای خود 
بـه کم کاری تیرویید اطاع نداشـته باشـد. متأسـفانه سـرد بودن پاها حداقل مشـکل 
ناشـی از کـم کاری تیروییـد اسـت. ایـن بیمـاری همچنیـن می تواند موجـب ریزش 

مـو، خسـته گی، افزایـش وزن و افسـرده گی نیز شـود.
 ورم ناگهانی انگشت شست پا

داغ شـدن، قرمز شـدن و دردناک شـدن مفصل مسـتلزم این اسـت که فرد به سرعت 
بـه پزشـک مراجعـه کنـد. ورم ناگهانی انگشـت بزرگ پـا می تواند ناشـی از نقرس، 

عفونـت، ضربه و آرتروز التهابی باشـد.
 كرختی

کرختـی  پاهـا می توانـد از دیابـت ناشـی شـود یـا عـوارض جانبـی شـیمی درمانی 
باشـد. همچنیـن در صورتـی کـه تنها یکـی از پاهـا دچـار گرفته گی شـود، دلیل آن 

عصـب جمـع شـده در پـا، زانـو یا کمر اسـت.
درد پاشنة پا

درد پاشـنۀ پـا از کشـیده گی رباطـی ناشـی می شـود کـه قـوس کـف پـا را حمایت 
می کند. پوشـیدن کفش های بسـیار سـفت، راه رفتن با دمپایِی الانگشـتی یا پوشـیدن 
کتانی هـای کهنـه و اسـتفادۀ طوالنی مـدت از آن هـا روند درمـان را طوالنـی می کند.

خارش و پوسته پوسته شدِن پوست پا
از  اسـتفاده  بـا  را می تـوان  پـا  پوسته شـدن پوسـت  مـوارد خـارش و  شـایع ترین 
کریم هـای ضـد قـارچ درمـان کرد. همچنین الزم اسـت پوسـت پـا را در تمـام روز 

خشـک و خنـک نگه داشـت.
 زرد شدن ناخن شست پا

زرد شـدن ناخـن شسـت پـا می توانـد بـا بـاال رفتن سـن به طـور طبیعی اتفـاق افتد 
امـا در صورتی کـه بـا شـکننده گی و پوسته پوسـته شـدن همـراه باشـد، ناشـی از 

عفونـت قارچی اسـت.

منبع: بيتوته

حكومت هاي توتالیتر 
شامل سويه هاي بارزي 

هستند که اين تفاوت ها 
آن ها را با حكومت هايي 
که تنها به دنبال قدرت 

هستند جدا مي کند. 
يكي از آن ها جذب 

حداکثري تودة مردم از 
طريق دادن وعده هاي 

دروغین و دادن امكانات 
و استفادة حداکثري از 
آن ها به منظور قدرت 
بخشیدن خود است. 

وابسته گي و محدوديت 
تمامي جنبه هاي زنده گي 
فردي و اجتماعي تودة 

مردم به يك ايديولوژي 
خاص و از خود بیگانه 
کردن آن ها، يكي ديگر 

از ويژه گي هاي بارز 
نظام هاي اين چنیني 

است. نظام هاي توتالیتر 
از تودة مردم گونه يی 

ماشین سرکوب گر 
مي سازند و از خالل 
فرايند بیگانه سازي 

آن ها از خويشتن، به 
بیشترين بازدهي ممكن 

مي رسند که نمونة 
بارز آن را مي توان در 

متحدالشكل کردن 
پوشش تودة مردم ديد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2489  يکشنبه 22ثور/  ارديبهشت l1398 7 رمضان l1440 12می 2019
www.mandegardaily.com

نیكوالس کوتار/ برگردان: سهیل سرايیان

فیـودور یکـی پـس از دیگـری بـا مشـکاِت 
جـدی روبـه رو می شـد. ابتـدا تبعیـد بـه همراه 
کار اجبـاری و بعـد، مرگ همسـِر اولـش بر اثر 
بیمـاری سـل و در آخـر مـرگ ناگهانـی بـرادر 
عزیـزش؛ یکـی از کسـانی کـه فیـودور بخـش 
اعظمـی از موفقیت هایـش را مدیـون او بـود. 
در ایـن زمان، داستایوفسـکی با آنیا آشـنا شـده 
بـود و از نظـر مالـی، پسـرخواندۀ 21سـاله اش 
او  می کـرد.  حمایـت  اولـش(  همسـر  )از  را 
همچنیـن تنها حامـی مالی خانـوادۀ بـرادرِ تازه 
از دسـت رفتـه اش بـود. امـا ایـن تمـام ماجـرا 
نبـود؛ فیـودور، بـرادر کوچـِک خـودش را هم 
به صـورِت مسـتمر کمـک و حمایـت می کـرد. 
بعدهـا داستایوفسـکی اعتراف کـرد که در طول 
زنده گـی اش همواره در چنـگال قرض و بدهی 

به سـر بـرده اسـت. 
زنده گـی  شـرایط   1۸66 تابسـتاِن  اواخـر 
داستایوفسـکی بسـیار پیچیـده و سـخت شـد 
تـا جایی کـه کـه ایـن نابغـۀ ادبـی را واداشـت 
بـه امضـای قـراردادی با ناشـری بی مـروت تن 
دهـد. “استلوفسـکی” ناشـری شـیاد و زیـرک 
بـود. او بـه فیـودور قول انتشـار ُکِل آثـارش به 
ارزش سـه هزار روبـل را داد. ناشـر بـه فیـودور 
او  بـه  شـرطی  بـه  را  مبلـغ  ایـن  بـود  گفتـه 
پرداخـت می کنـد کـه رمان تـازه اش را تـا اول 
نوامبـر 1۸66 بـه دسـِت او برسـاند و همچنیـن 
اگـر داستایوفسـکی تنهـا بـرای یک مـاه تأخیـر 
داشـته باشـد، بـه پرداخـت جریمه یـی سـنگین 
و ناعادالنـه مجبـور خواهـد شـد. افـزون بـر 
ایـن، اگـر فیودور نسـخۀ نهایی کتـاب را تا اول 
دسـمبر بـه او نرسـاند، تمام امتیـازات و حقوق 
آثارش برای ۹ سـاِل آزگار در اختیار این ناشـر 

قـرار خواهـد گرفـت.
از سـوی دیگـر، داستایوفسـکی محکـوم بـود 
پرداخـت بدهی هـای سـال های زنـدان، و  بـه 
ناگزیـر از زنده گـی در فقـر. آنیـا در خاطراتش 

می نویسـد: چنیـن 
مـردم  انداختـن  دام  بـه  در  »استلوفسـکی 
متخصـص بـود، به قـدری صبور بود کـه منتظر 
می مانـد تـا دوران سـخت زنده گـی کسـی فـرا 
برسـد و سـپس با چنـد پیشـنهاد کاری او را به 

دام خـودش گرفتـار می کـرد.«
نـگارش یـک رمـان بی نقـص و جدیـد در این 
زمـاِن محـدود و توان فرسـا باعـث شـد فیودور 
ایـن دوران را در وحشـت و یـأس سـپری کند. 
بعـد از تمـام ایـن ماجراهـا ، او حتـا نتوانسـته 
بـود رمـان “مکافـات و جنایـات” را بـه اتمـام 
برسـاند. بخـش اول رمـان چـاپ شـده بـود و 
او ملـزم بـه کامـل کـردن رمـان در کوتاه تریـن 
در  فیـودور  اثنـا  ایـن  در  بـود،  ممکـن  زمـان 

زنده گـی اش  در  جـدی  مخاطره یـی  آسـتانۀ 
قـرار داشـت؛ ممکن بـود همه چیز را از دسـت 
بدهـد بـه ایـن خاطـر کـه نتوانسـته بود تـا آن 

زمـان بـه مفـاد قـراردادش پایبند باشـد. 
می گذشـت.  شـتابان  و  بی رحمانـه  زمـان 
بـرای داستایوفسـکی احتمـال یـک شکسـت و 
فروپاشـی دیگـر بیـش از هـر زمانـی، واقعی و 
ملمـوس بـود چـرا کـه تحویـل نسـخۀ نهایـی 
رمانـش بـه آن ناشـِر سـخت گیر بسـیار دور و 
بعیـد می نمـود. همان طـور کـه داستایوفسـکی 
در ادامـه خواهـد گفـت، آنیـا اولین نفری شـد 

کـه در زنده گـی بـه فیـودور کمک 
کـرد. دوسـتان و اطرافیـاِن فیـودور 
صرفـًا بـرای او تأسـف می خوردند 
بـا  می کردنـد،  همـدردی  او  بـا  و 
آن هـا  از  نفـر  یـک  حتـا  این همـه 
و  نرسـاند  یـاری  او  بـه  عمـًا 
خـودش را در شـرایط ناامیدکننـده 
درگیـر  داستایوفسـکی  سـخِت  و 

. د نکر
بـه  کـه  زن؛ کسـی  یـک  بـه جـز 
تندخوانـی  مدرسـۀ  از  تازه گـی 
فارغ التحصیـل شـده بـود بی این که 
تجربـۀ کاری داشـته باشـد؛ کسـی 
که یـک روز مقابـل درب آپارتمان 
فیودور ظاهر شـد. آنیا، دانشـجوی 
جانـب  از  و  بـود  کاس  ممتـاز 
بـرای  دوره اش،  اسـتاد  “اولهیـن”، 
کار بـه فیـودور معرفـی شـده بود.
»خوب اسـت کـه تو مرد نیسـتی!« 
داستایوفسـکی در همـان لحظـات 

اول دیـدار بـه آنیـا چنیـن گفت.
آنیا پاسخ داد: چــرا؟ 

پاسـخ  این گونـه  داستایوفسـکی 
سـوال آنیـا را داد: »چـون احتمـاالً 

یـک مـرد گرفتـار می خواره گی خواهد شـد اما 
تـو چنیـن نخواهـی کـرد، قبـول داری؟«

خيلی مهربان و خيلی اندوه گين
بـا  آن هـا  دیـدار  اولیـن  خاطـرۀ  راسـتش 
یکدیگـر بـرای آنیـا چنـدان لذت بخـش نبـود. 
در ابتـدا، زمانـی کـه اسـتاد آنیـا، پیشـنهاد کار 
آنیـا  داد،  او  بـه  را  داستایوفسـکی مشـهور  بـا 
نمی توانسـت باور کنـد که تا این حـد می تواند 
خوش شـانس باشـد؛ ایـن همان داستایوفسـکی 
بـود که در خانوادۀ آنیا بسـیار تحسـین می شـد. 
آنیا شـب قبـل از دیدار بـا داستایوفسـکی، حتا 
یـک لحظـه هـم نتوانسـت پلک هایـش را بـر 
هـم بگـذارد، فقـط نـام قهرمانـان آثـار فیودور 
را پیـش خـود تکرار می کـرد، از این کـه ممکن 

واهمـه  کنـد،  فرامـوش  را  اسـامی  ایـن  بـود 
داشـت. آنیـا تصـور می کـرد داستایوفسـکی بـا 
پرسـیدن ایـن اسـامی او را مـورد امتحـان قرار 
می دهـد. تپـش قلـب گرفته بـود، می ترسـید با 
تأخیـر نزد داستایوفسـکی برسـد. اما سـرانجام 
آن جـا کسـی را دیـد کـه از زنده گـی خسـته و 

پریشـان و دل زده بـود.
کج خلـق  و  حواس پـرت  غمگیـن،  ظاهـر،  در 
بـه نظـر می رسـید. فیـودور در آن لحظـه حتـا 
نـام آنیـا را نتوانسـت بـه خاطـر بیـاورد. گاهی 
چندیـن سـطر را بـه حـدی تنـد می خوانـد که 

تندنویسـی  او  بـا  همزمـان  نمی توانسـت  آنیـا 
کنـد؛ در ایـن لحظـه بـود کـه داستایوفسـکی 
شـروع بـه ُغـر زدن می کـرد و میگفـت هیـچ 
چیـز خـوب و مثبتـی از ایـن همـکاری )آنیا و 

فیـودور( بـه دسـت نخواهـد آمـد. 
کج خلقی هـا،  ایـن  بـا  هم زمـان  اگرچـه 
عزیـز  آنیـا  بـرای  را  خـودش  داستایوفسـکی 
هـم می کـرد. آنیـا می توانسـت در پـس آن همه 
مشـکل و بدخلقـی، خلـوص، آزادی و اعتمـاد 
را ببینـد. در اولیـن دیـدار، فیودور بـه آنیا گفت 
دقیقـًا کـدام برهـه از زنده گـی اش، عجیب ترین 
اپیـزود در تمـام عمـرش بـوده اسـت؛ همـان 
اپیـزودی کـه داستایوفسـکی بعدها بـا جزییات 
کامـل در رمـان “ابلـه” توصیـف کـرد؛ لحظاتی 
حکمـی  اجـرای  بـرای  داستایوفسـکی  کـه 

پیرامـون فعالیت هـای سیاسـی و انقابـی اش به 
میـدان سـمنوف منتقـل می شـد. او بـه مجازات 
اعـدام محکـوم شـده بود و همه چیز در شـرف 

بود. اجـرا 
داستايوفسکی می نويسد: 

»بـه یـاد مـی آورم؛ ایسـتادن در میدان سـمنوف 
در میـان تمـام دوسـتان محکـوم بـه مرگـم! ما 
می دیدیـم چگونـه مقدمـات اعدام مـا را فراهم 
دقیقـه  پنـج  تنهـا  کـه  می دانسـتم  و  می کننـد 
فرصـت زنده گـی کـردن دارم. امـا آن دقایق در 
نظـر بـه انـدازۀ سـال ها می گذشـتند شـاید هم 
ده ها سـال. مـن زمان زیـادی برای 
این گونـه  داشـتم.  کشـیدن  نفـس 
بـه نظـر می آمـد. لباس هـای مـرگ 
در  و  بودنـد  کـرده  تن مـان  بـه  را 
گروه هـای سـه نفری تقسـیم شـده 
بودیم. من هشـتمین نفـر در ردیف 
سـوم بودم. سـه نفـر اول بـه محل 
و  بودنـد  بسـته شـده  نظـر  مـورد 
قـرار بـود در دو تـا سـه دقیقـه بـه 
گلولـه بسـته شـوند. بعـد از آن هـا 

نوبـت مـن می رسـید.
چقـدر زمان بـرای زنده گـی دارم؟ 
آه ای خـدای مـن، چقـدر زنده گی 
بـرای من عزیـز بود. چقـدر خوبی 
و مهربانـی می توانسـتم بـروز دهم. 
من تمـام گذشـته ام را جمع کرده ام 
بـرای  می توانـم  چگونـه  حـاال  و 
خوبـی کـردن از آن اسـتفاده کنـم؟ 
زنده گـی  بـرای  آن  از  چگونـه 
کاش  کنـم؟  اسـتفاده  دوبـاره 
می توانسـتم یـک بـار دیگـر همـۀ 

کنـم. امتحـان  را  زنده گـی 
مـا  ناگهـان شـنیدم کـه همـۀ  امـا 
بخشـیده شـده بودیـم. همه گـی از 
خوشـحالی فریاد کشـیدیم. دوسـتانم به سـمت 
مـا برگشـتند، سـپس حکـم جدیـد را بـرای ما 
اجبـاری  کار  سـال  چهـار  بـه  مـن  خواندنـد. 
و  شـورانگیزتر  روزی  بـودم.  شـده  محکـوم 
بهتـر از آن روز را بـه یـاد نمـی آورم. دور تـا 
راولیـن  الکسیوسـکی  زنـدان  در  سـلولم  دور 
راه می رفتـم و بلنـد بلنـد آواز می خوانـدم. از 
این کـه فرصـت دوبـاره زنده گـی کـردن به من 
تعلـق گرفتـه، سرمسـت و خوشـحال بـودم.« 
آنیـا خانـۀ نویسـندۀ معـروف را بـا احسـاس 
سـنگینی و خـاص ترک کـرد. اما این سـنگینی 
از نومیـدی نبـود بلکـه از دل سـوزی بـود. آنیـا 

نوشـت: بعدها 
»بـرای اولیـن بـار در زنده گی ام، کسـی را دیدم 
کـه باهـوش، مهربـان امـا غمگین و ترک شـده 

بود.«
هرچقـدر کـه داستایوفسـکی در ظاهر ترش رو، 
می رسـید،  نظـر  بـه  ناراضـی  و  ضداجتماعـی 
امـا قلـب حسـاس و زیبـای آنیـا، قـادر بـود 
بـا شـکافتن پوسـتۀ بیرونـی فیـودور بـه عمـق 
شـخصیِت او نفـوذ کنـد و چهرۀ دیگـری از او 
را بـه نمایش بگذارد. داستایوفسـکی بـرای آنیا 

نویسـد: می 
»تـو مـرا همیشـه عبـوس و بداخـاق می بینـی 
آنیـا. غمگیـن و دمدمی مـزاج. ایـن ظاهـر مـن 
اسـت، ایـن دقیقـًا همانی اسـت که من همیشـه 
دسـت  بـه  شـده  نابـوده  و  شکسـته  بـوده ام؛ 
سرنوشـت. در درون امـا متفاوتـم، بـاورم کـن، 

کن.« بـاورم 
آنیـا نه تنهـا او را بـاور کرد بلکه حیـرت زده هم 
بـود از این کـه همـه همسـرش را مالیخولیایـی 
را  او  می توانسـتند  چگونـه  امـا  می دیدنـد. 
قضـاوت کننـد وقتـی چهـرۀ مهربان، بخشـنده، 

متواضـع و حسـاِس او را ندیـده بودنـد.

بيست و شش روز
آنیـا و فیودور، همسـران آینده، با بیست وشـش 
مواجـه  »قماربـاز«  رمـان  بـر  فشـرده  کار  روز 
بودنـد. در همیـن رمـان داستایوفسـکی عاقـۀ 
شـخصی اش بـه قمارکردن را توصیـف می کند، 
و حتـا از دوران جوانـی و اشـتیاق دردناکش به 
شـخصیتی تأثیرگـذار پرده برمـی دارد؛ آپولیناریا 
سوسـلوا، یـک زن “شـریر و شـیطانی”؛ دقیقـًا 
را توصیـف  او  داستایوفسـکی  همان طـور کـه 

می کنـد.
آنیـا رمان را به صـورِت مختصر ماشین نویسـی 
می کـرد و شـب که بـه خانـه بازمی گشـت، آن 
را دوبـاره بـه صورت کامـل بازنویسـی می کرد 
فیـودور  بـه خانـۀ  را  تکمیـل شـده  نسـخۀ  و 
آرامـی،  بـه  و  کم کـم  می بـرد.  میخایلویـچ 
داستایوفسـکی بـاور می کـرد می تـوان دوبـاره 
اسـت  قـرار  باالخـره  شـاید  و  بـود  امیـدوار 

زنده گـی خـوب پیـش بـرود.
در سـی ام اکتبر 1۸66 نسـخۀ اصلـی رمان آماده 

. شد
امـا ناشـر آن زمـان در روسـیه بـه سـر نمی برد 
و زمـان بازگشـتش نامعلـوم بـود. منشـی او از 
دریافت نسـخۀ اصلـی در غیاب رییس سـر باز 
زد. امـا ایـن داسـتان تنها یک حقـۀ کثیف بود...

جامعة نو
مد و مه/ پنجشنبه ۴ بهمن ۱3۹۷

بود؟ چگونه  بودن  داستايوفسکی  همسر 
بخش دوم و پايانی



در  دخیـل  طرف هـای  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 
جنگ هـای مـداوم و ویرانگـِر افغانسـتان و تمرکـز روی 
فراهم سـازی زمینه هـای برقـراری صلـح واقعـی، فراگیـر 
و مـداوم در کشـور؛ اساسـی ترین نیـاز مـردم افغانسـتان 
بـرای متوقف سـازی جنـگ و کشـتارِ بی مورد در کشـور 
و دسـت یابی بـه زنده گـی آرام و آبرومندانـه محسـوب 
و  پُرعایـد  متعـدد  پروژه هـای  سـال ها  امـا  می شـود. 
پُرسـروصدا امـا بی اثـر و بی نتیجـه زیـر عنـوان پروسـۀ 
برقـراری صلـح در افغانسـتان راه انـدازی شـد کـه به جز 
یـک سلسـله زمزمه های رسـانه یی و پُرنمـودن جیب های 
دالالن داخلـی و خارجـی، پیامد دیگری در پی نداشـتند. 
بـا گذشـت سـال ها جنـگ و ناامنـی و تـداوم و ازدیـاد 
جنـگ، یکدیگرکشـی و ویرانـی در افغانسـتان، مردم این 
کشـور و حتـا طرف های درگیـر - حداقـل آن هایی که از 
فکـر و فراسـت نسـبی برخوردارنـد و وطـن را بر شـکم 
ترجیـح می دهنـد - متوجـه ایـن موضـوع شـده اند کـه 
بایـد به جـای تـداوم قتـل و کشـتار و اسراف شـدن بـه 

دسـتان یکدیگـر، روی مذاکـرات صلـح برای دسـت یابی 
بـه یک صلـح واقعـی، عادالنـه، فراگیر و مانـدگار تاش 

 . یند نما
جامعـۀ جهانـی نیز در این راسـتا، بـا درنظرداشـت منافع 
و  شـده اند  هم سـو  تـا حـدی  ماحظـات خودشـان،  و 
بحث هـای مقدماتـی بـرای آغـاز و تـداوم گفت وگوهای 
به ویـژه  افغانسـتان،  در  درگیـر  طرف هـای  میـان  صلـح 
طالبـان و دولـت را آغـاز نمودنـد. بـر مبنـای لزوم دیـِد 
در  قطـر  نقـش  به خاطـر  و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
قضیـۀ  محوریـت  بـا  سیاسـی-منطقه یی  بازی هـای 
افغانسـتان و فراهم سـازی آدرس سیاسـی بـرای طالبـان، 
شـهر دوحـه پایتخت این کشـورِ کوچـک اما سـرمایه دارِ 
خلیـج به حیـث مـکان تدویـر گفت وگوهـا و مذاکـرات 
صلـح میـان نماینـده گان طالبـان و ایاالت متحـدۀ امریکا؛ 
بـا  هم سـو  جریان هـای  و  افغانسـتان  دولـت  طالبـان، 
دولـت؛ و همچنـان طالبـان، امریـکا و بعضی از کشـورها 
و سـازمان های بین المللـی عاقه منـد بـه قضیۀ افغانسـتان 

شـد.  برگزیده 
قبل از آغاز مذاکرات رسـمی و مسـتقیم میـان نماینده گان 
دولت افغانسـتان و طالبـان در قطر، نماینـده گان امریکا و 
طالبـان چنـد بـار بـه  گونـۀ مسـتقیم، پی هـم و جـدی بـا 
هـم گفت وگـو و مذاکره نمودند و قرار شـد تـا مذاکرات 
مسـتقیم میان نماینـده گان دولت افغانسـتان و جریان های 
هم سـو بـا دولـت و طالبـان در قطـر برگـزار شـود. امـا 
در ظاهـر به خاطـر بهانه جویی هـا و عـدم آماده گی هـای 
الزمِ دو طـرف مذاکره کننـده )طالبـان و دولـت( مذاکرات 
بـه تعویـق افتیـد و برگـزار نشـد و مذاکـرات مسـتقیم 
همچنـان میـان نماینده گان امریـکا و طالبان تـداوم یافت. 
توانایی هـای  و  آماده گـی  عـدم  پهلـوی  در  درحالی کـه 
دولـت  ویـژه  بـه  مذاکره کننـده،  طرف هـای  الزم 

شـکل دهی  به خاطـر  هم سـو،  جریان هـای  و  افغانسـتان 
یـک تیـم مذاکره کننـدۀ قـوی، منسـجم و مفیـد و عـدم 
جدیـِت هـر دو طـرف در امـر کوتـاه آمـدن از بخشـی 
خـود  قدرت خواهانـۀ  و  امتیازطلبانـه  خواسـت های  از 
به خاطـر منافـع و حفظ حیـات و وجود مـردم و مملکت  
آسـیب پذیر  سیاسـی-جغرافیایی  موقعیـت  نیازمندشـان، 
قطـر، رقابت هـای جـدی کشـورهای منطقـه و همسـایه 
در  ذی نفـوذ  جریان هـای  روی  کـه  قطـر  بـا  رقیـب  و 
قضایـای افغانسـتان بیشـتر از قطـر اثرگذارنـد و همچنان 
افغانسـتان،  مسـالۀ  روی  منطقه یـی  جـدی  رقابت هـای 
صلـح  مذاکـرات  و  گفت وگوهـا  برگـزاری  عـدم  روی 

افغانسـتان در قطـر بی تأثیـر نبودنـد و نیسـتند. 
در شـرایط کنونی یـی کـه افغانسـتان و منطقـه قـرار دارد 
و کشـورهای متعـدد منطقـه و جهـان به  نحـوی در قضیۀ 
فقـط  نیـز  افغانسـتان  افغانسـتان دخیل انـد و در جنـگ 
دو جنـاح )دولـت و طالبـان( دخیـل نیسـتند، بلکـه هـم 
در طـرف دولـت جریان هـای متعـدد، متفـاوت و حتـا 

مخالـف حضـور دارنـد و در مقابـِل دولـت هـم به غیر از 
طالبـان، گروه هـای مسـلح دیگـر نیـز مصـروف جنگ با 
دولت انـد؛ بحـث مذاکـرات صلـح افغانسـتان بـه تعمـق 
و احتیـاط بیشـتر نیـاز دارد؛ چـون در ایـن فرصـت مهـم 
کـه وعده هـا و تعهـدات پی هـم و جـدی ایـاالت متحدۀ 
امریـکا، دولـت افغانسـتان و طالبـان و هم سـویی بعضـی 
از کشـورهای دیگـر با پروسـۀ صلـح افغانسـتان امیدهای 
زیـادی را در راسـتای برگـزاری گفت وگوهـای جـدی 
و موثـر و همچنـان برقـراری صلـح در کشـور به میـان 
امتیازخواهـی ناموجـه و  آورده انـد، هرنـوع بی اعتنایـی، 
رفتـار مبتنی بـر خواسـت ها و منافع شـخصی و گروهی، 
بـه ایـن پروسـۀ حیاتـی و روحیـۀ همه گانـی در کشـور 

لطمـۀ جـدی و جبران ناپذیـر وارد می کنـد. 
از سـویی هـم، رقابت هـای جدی کشـورهای همسـایه با 
قطـر، کـه سال هاسـت بـا ایـن کشـور در رقابـت جـدی 
گفت وگوهـای  می توانـد  دارنـد،  قـرار  دشـمنی  حتـا  و 
صلـح افغانسـتان را تحـت شـعاع قـرار دهـد و از مسـیر 
اصلـی آن منحـرف سـازند. همچنـان در پـی آن شـوند 
تـا  گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان را بـه یـک مبحث و 
آجنـدای خودنمایـی و مبتنـی بـر ذهنیت برجسته سـازی 
جایـگاه منطقه یـی کشـور میزبـان و یـا هـم کشـورهای 
سیاسـی- توانایی هـای  کـه  میزبـان  کشـور  رقیـب 
اسـتخباراتی خـود در قبـال سـبوتاژ کـردن ایـن پروسـه 
را بـه رخ قطـر و هم پیمانانـش بکشـند، مبـدل سـازند؛ 
چیـزی کـه فرصت اصلـی را از مـردم افغانسـتان خواهد 
گرفـت و مانـع رسـیدن مردم این کشـور به صلـح واقعی 

شـد.  خواهد 
مکان هـای  به خاطـر موجودیـت  افغانسـتان  مـردم  البتـه 
مقـدس و روابـط طوالنـی دینی-فرهنگـی بـا عربسـتان 
و  تجـار  از  تـن  هـزاران  حضـور  به خاطـر  سـعودی، 

کارگـران افغانسـتان در امـارات متحـدۀ عربـی و به خاطر 
مصـر،  بـا  افغانسـتان  دینی-فرهنگی-تحصیلـی  روابـط 
ایـن کشـورها ممکـن اسـت روی بعضـی از جریانـات 
سیاسـی-مذهبی افغانسـتان نسـبت بـه قطـر نفوذ بیشـتر 
داشـته باشـند؛ کشـورهایی کـه در شـرایط کنونـی با قطر 
رقابـت جـدی و حتـا دشـمنی دارنـد و دور از انتظـار 
نیسـت کـه به خاطـر بـه چالـش کشـیدن موقعیـت و حد 
موفقیـت قطـر، از جایـگاه و امکانـات منطقه یـی خـود و 
همچنـان از نفـوذ خـود در افغانسـتان بـرای ناکام سـازی 
پروسـۀ مذاکـرات صلـح در قطـر اسـتفاده نماینـد. در هر 
حـال، نتیجـۀ هرنـوع رقابت هـای کشـورهای منطقـه و 
همسـایه های قطـر بـا این کشـور روی نحـوۀ برگزاری و 
بـه نتیجه رسـیدن گفت وگوهای صلح افغانسـتان را مردم 
افغانسـتان متحمل می شـوند و در صـورت مزاحمت های 
احتمالـی رقبـای منطقه یـی قطـر، نمی توانند بـه آرزوهای 

صلح خواهانـۀ خـود برسـند. 
از سـویی هم، نحوۀ تهیه و معرفی لیست مذاکره کننده گان 
ناموجـه  دفاعیه هـای  و  افغانسـتان  حکومـت  سـوی  از 
افـراد  از  عده یـی  عواطـف  و  احساسـات  بـر  مبتنـی  و 
ذی نفـع در بازی هـای جـاری در چارچـوب کاری دولت 
از کارشـکنی ها و رفتـار نابرابـر بـا شـأن یـک ملـت و 
یـک مملکـت از سـوی دولـت افغانسـتان، نشـان داد که 
هم سـویی و انسـجام چندانـی در میـان اموربه دسـتان در 
افغانسـتان وجـود نـدارد کـه به گونـۀ یکدسـت بتواننـد 
تأثیرگـذار  منطقه یـی  و  بیرونـی  احتمالـی  چالش هـای 
روی پروسـۀ گفت وگوهـای صلـح را مدیریـت کنند و از 
فرصت هـای پیش آمـده اسـتفادۀ بـه مـورد نماینـد. چون 
اکثر کسـانی کـه به حیث شـکل دهندۀ میکانیـزم کاربردی 
مذاکـرات و یـا هـم به حیـث مذاکره کننده معرفی شـدند، 
ضمـن تعـدد بی موردشـان، یـا فاقـد ظرفیـت و درایـت 
میـز  در  ارزشـمند  حضـور  و  برنامه سـازی  بـرای  الزم 
مذاکره انـد و یـا هـم از تشـنجات و جنگ ها سـود فراوان 
کمایـی کردنـد/ می کننـد و ممکن اسـت نخواهنـد چنین 
مذاکراتـی به نتیجه برسـد و بـازار گـرم و پُردرآمِد جنگ 
بـرای آن هـا و ویرانگـر بـرای مردم سـرد شـود و خاتمه 
به جـای  بایـد  افغانسـتان  حکومـت  درحالی کـه  یابـد. 
تعـدد افـراد و ارسـال چهره هـای تکـراری و بی ظرفیـت، 
افـکار و ظرفیت هـای متخصـص و متعهـد را بفرسـتد تـا 
بـا اسـتفاده از تعهـد و مهارت هـای الزم، بـرای مـردم و 

ممکلت شـان وجهـه و امتیـاز کمایـی کننـد.
بـه  افغانسـتان  مـردم  دسـت یافتن  بـرای  همچنـان، 
تدویـر  جهـت  در  حیاتی شـان  و  اساسـی  آرزوهـای 
موفقانـۀ گفت وگوهـا و مذاکـرات صلـح و دسـت یابی به 
صلـح واقعـی و مانـدگار، بهتر اسـت تا به  جـای قطر که 
موقعیـِت آسـیب پذیر دارد و به نحـوی به خاطـر میزبانـی 
از نماینـده گان سیاسـی طالبـان می توانـد طـرف قلمـداد 
شـود، بهتـر اسـت کـه مذاکـرات صلـح در کشـورهای 
مثـل اندونیزیـا، مالیزیـا، جاپـان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان، 
سـنگاپور یـا جاهایـی دیگـری کـه از لحـاظ جغرافیایـی 
از افغانسـتان دورنـد و از لحاظ سیاسـی در پی گسـترش 
نفـوذ در افغانسـتان نبـوده و نیسـتند، برگـزار شـود. حتـا 
بهتر اسـت زمینه هـای تدویـر مذاکـرات و گفت وگوهای 
صلـح میـان طرف هـای درگیـر در افغانسـتان در بعضـی 
از والیـات و مناطـق افغانسـتان ماننـد هـرات، ننگرهـار، 
بامیـان، بدخشـان یـا جاهایـی دیگـری کـه مـردم بتوانند 
بـر رونـد مذاکـرات اشـراف داشـته باشـند، برگزار شـود 
مذاکـرات صلـح  در  بـرای حضـور  افـراد عاقه منـد  و 
بـرای مـردم و کشورشـان تـا یـک حدی ریسـک و خطر 
احتمالـی را بپذیرنـد و ثابـت نماینـد که بـرای حضور در 
مذاکـرات می روند، نـه به خاطر سـیاحت و امتیازخواهی.
گفت وگوهـای  و  مذاکـرات  بـا  بایـد  نهایـت،  در 
افغانسـتان  بـرای  افغانسـتان و  سرنوشت سـازِ صلـح در 
بایـد  و  نشـود  برخـورد  سـطحی نگری  و  شـوخی  بـا 
و  احتمالـی  مذاکـرات  و  جنـگ  در  دخیـل  طرف هـای 
همچنـان کشـورهای دخیـل در قضیـۀ افغانسـتان به جای 
پرداختـن بـه ابعـاد تبلیغاتـی و رقابتی موضـوع صلح، بر 
جنبه هـای واقعـی و سـازندۀ آن توجـه و تمرکـز داشـته 
باشـند و یـک مکان مناسـب را برای راه انـدازی، تداوم و 
نتیجه گیـری مذاکـرات صلح افغانسـتان انتخـاب نمایند و 
تمـام طرف های تأثیرگذار در قضایای سیاسـی افغانسـتان 
در پروسـۀ گفت وگوهـای صلـح دخیـل باشـند؛ چـون 
قطـر نمی توانـد بـرای تدویـر و تـداوم ایـن مذاکـرات 

مـکان مناسـب و مصـون قلمـداد شـود. 
---

* دكتـرای ارتباطـات و فنـاوری بشـری از دانشـگاه 
پهنـگ ماليزيـا و اسـتاد دانشـگاه البيرونـی
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دومیـن سـفر خلیـل زاد بـه هند بـرای جلـب همـکاری این کشـور در 
رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان، دارای اهمیـت زیـادی بـود. چرا که 
هنـد بـه عنوان یـک قدرِت در حال ظهـور اقتصادی، تجـاری و نظامی، 
دارای نقـش موازنه بخـش در معـادالت منطقه و کشـمکش های جهانی 
می توانـد داشـته باشـد و امریـکا آن را یـک متحد قدرت منـد در منطقه 

آسـیا می بیند. و 
ایـن سـفر بـه خاطـر دلجویی و کسـب حمایـت از هنـد بود، چـرا که 
در نشسـت سـه جانبه یی کـه میـان امریکا، چین و روسـیه بر سـر روند 
مذاکـرات صلـح افغانسـتان برگزار شـد، هنـد غایب بود. امریـکا در آن 
نشسـت نمی خواسـت بـا دعـوت از هند، بـه تحریک چین و پاکسـتان 
دسـت بزنـد. از ایـن رو، غیبـت دهلـی نو را بـر حضـورش ترجیح داد، 
امـا دولت مـردان امریـکا بـه قـدرت تأثیرگـذاری هنـد در رونـد صلح 
و جنـگ افغانسـتان واقـف انـد و پیامـد نادیـده انگاشـتن دهلـی نو را 
می تواننـد درک کننـد. از ایـن رو، ماقـات دوبه دو مقامـات هند-امریکا 
بـرای مطلـع سـاختن از جریـان فعالیت هـای امریـکا را در دسـتور کار 
خـود قـرار دادنـد کـه در نفـس خود بـا هـدف دلجویـی و در ظاهر با 

انگیـزۀ کسـب حمایت صـورت گرفت.
احتمـاالً خـود هندی هـا نیـز نمی خواهنـد در قضیـۀ صلـح افغانسـتان 
نقـش فعـال بگیرنـد؛ چـون در جریـان کار ممکـن اسـت بـا متحدانی 
چـون روسـیه و رقبایـی چـون چیـن و پاکسـتان مواجـه شـوند و این 
مواجهـه نه تنهـا بـه پیچیده تـر شـدن روابط شـان منجـر شـود، بلکـه 
چالش هایـی را بـر سـر راه روند مذاکـرات صلح افغانسـتان پدید آورد.
دهلـی نـو بـه پیامدهـای مذاکـرات صلح افغانسـتان حسـاس اسـت و 
آن را سـر سـختانه دنبـال می کنـد. چـرا کـه برآینـد مذاکـرات صلـح 
در سـطح ژئوپلتیـک منطقـه و افغانسـتان، پیامدهایـی را رقـم می زند و 
تغییراتـی را ایجـاد می کنـد که برای قـدرت اقتصـادی در حال ظهوری 

چـون هنـد، تقریبـًا حیاتـی و اسـتراتژیک تلقی می شـود. 
ایـن دموکراسـی بـزرگ بـه ایـن مسـأله واقف اسـت کـه هـر تغییرات 
سیاسـی کـه در کابـل ایجـاد شـود، بـر منافـع و امنیـت ملـی دهلی نو 
اثرگـذار اسـت، زیـرا جغرافیای بهم پیوسـتۀ جنوب آسـیا و شـرق این 
قـاره در همسـایه گی افغانسـتان در معـرض تحوالت قـرار می گیرد که 

تأثیـر مسـتقیمی بـر دهلی خواهد گذاشـت. 
در بافـت فرهنگـی جنـوب آسـیا، هنـد بـا پاکسـتان مواجـه اسـت. 
پاکسـتان  نظامـی  نیم بنـد و گاه حکومـت دیکتاتـوری و  دموکراسـی 
بـرای مهـار قـدرت روزافـزون هنـد، تـاش دارنـد تـا افراط گرایـی 
دینـی را بـر بسـترهای فرهنگـی منطقـه بپاشـد، پـرورش دهـد و از آن 
بـرای مقابلـۀ نـرم و سـخت بـا هند، بهـره ببرد. نظام سیاسـی پاکسـتان 
اگرچه سـکوالر اسـت، امـا از ظرفیـت افراط گرایـی دینی بـرای مقابله 
بـا هنـِد هنـدو بهره گرفتـه و همچنـان معتقد اسـت که برای پُـر کردن 
ناتوانی هـای خـود در مقابـل ایـن حریـف، بایـد از بسـترهای فرهنگی 

منطقـه مدد جسـت.
در شـرق آسـیا، چیـن بزرگتریـن رقیـب نظامـی، اقتصـادی و تجـاری 
هنـد اسـت. هم جـواری هند با چین و مناقشـات مرزی میـان آن دو، از 
مشـکاتی اسـت کـه سـال ها بر سـر آن تنش وجود داشـته، امـا رقابت 
جـدی ایـن دو بازیگـر بـزرگ بـرای منافع ملـی در حـوزۀ اقتصادی و 

تجـاری اسـت کـه گاه بـه عرصۀ نظامی نیز کشـانده شـده اسـت. 
چیـن بـه عنـوان یکـی از پنج قـدرت در حـال ظهور اقتصـادی، تاش 
دارد تـا از ظرفیـت جمعیـت و نیـروی کار ارزان، بـرای صعـود در 
اقتصـاد جهانـی اسـتفاده کنـد. همچنیـن ایـن کشـور کوشـش می کنـد 
تـا بـا اسـتفادۀ نیازهـای روزمـرۀ کشـورهای فقیـر، بـه بازارسـازی در 
مناطـق دور و نزدیـک دسـت بزنـد تـا در تجـارت نیـز سـرآمد جهـان 
باشـد. در میـان پنـج قـدرِت در حـال ظهـور اقتصادی، سـه کشـور از 
حیـث نداشـتن جمعیـت متخصـص و نیـروی کار ارزان، نمی تواننـد 
چیـن را بـه چالـش بکشـند، امـا هنـد به عنـوان دومیـن کشـور دارندۀ 
جمعیـت جهـان، چنیـن ظرفیتـی را دارد. دهلـی نـو دارای نیـروی کار 
متخصـص و ارزان، می توانـد رقیـب جـدی چین در اقتصـاد و تجارت 
شـود. همچنین چین از نظام بسـتۀ سیاسـی برخودار اسـت که در ذات 
خـود، مایـل بـه حرکت به سـمت انحصار اسـت؛ چیزی کـه در جهان 
امـروز چنـدان تعامل پذیـر نیسـت و هیـچ کشـوری حاضـر نمی شـود 
بـا یـک نظام بسـتۀ سیاسـی، دیکتاتوری و اقتصـاد انحصارطلـب داد و 
سـتد کند. در حـوزۀ امنیت بین الملل، حقوق بشـر و آزادی شـهروندی 
نیـز چیـن، ایدئولوژیـک حرکـت می کند و ایـن موضوع قابـل پذیرش 
نیسـت. در مقابـل، هنـد بـه عنـوان یک کشـور دموکراتیک بـا جمعیت 
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ــت  ــرعی اس ــای ش ــی در اولویت ه ــل بزرگ ــک خل ــن ی ای
ــده  ــق گردی ــل در تطبی ــدن خل ــود آم ــث به وج ــه باع ک
اســت. دســتان بی شــماری را ضیاالحــق در پاکســتان و 
ــد  ــری در ســودان و ال ســعود در ســعودی قطــع کردن نمی
ــود  ــزاوارتر ب ــردن س ــع ک ــه قط ــه ب ــه آنچ ــی ک در حال
دســت حاکمــی بــود کــه ایــن همــه دســت را بریــده بــود؛ 
زیــرا کارنامه هــای ظلــم و بیدادگــری آنهــا عریض تــر 
بی شــماری  زندانی هــای  بــود.   بزرگتــر  جرم شــان  و 
تاهنــوز کــه هنــوز اســت در ســوریه، مصــر، مغــرب، 
ــان  ــت انسانی ش ــد و کرام ــج می برن ــا رن ــس و موریتانی تون
در ســرزمینی کــه مردمــان آن بــه شــریعت عــدل اســامی 

ــود. ــال می ش ــد پام ــد ان معتق
اشــکم ریخــت زمانــی کــه دیــدم زندانی یــی از زندان هــای 
ســوریه بیــرون آمــد و دیــد کــه بیســت ســال پیــش 
والدینــش وفــات کــرده انــد، امــا وی از وفــات آنهــا چیــزی 
نمی دانســت و بــا خــود گفتــم: »قســم بــه خــدا ملتــی کــه 
ــز روی  ــد هرگ ــه می کن ــم معامل ــا ه ــت ب ــن بربری ــا ای ب
ــت  ــد از غلظ ــن ح ــه ای ــا ب ــد«. آی ــتگاری را نمی بین رس
ــار  ــه رفت ــریت اینگون ــا بش ــه ب ــیده ایم ک ــنگدلی رس و س
ــادرش  ــدر و م ــرگ پ ــی از م ــر دادن زندان ــا خب ــم؟! آی کنی
جرمــی اســت کــه دو دهــه از وی پوشــانیده شــود؟! و بــاز 
ــت  ــت ام ــکاف ها در وضعی ــن ش ــه ای ــم ک ــم آرزو داری ه
ــمن در او  ــرف دش ــر ط ــه از ه ــی ک ــم امت ــود را ببندی خ
نفــوذ کــرده در حالــی کــه مــا بــا همدیگــر اینگونــه معاملــه 

می کنیــم؟!
ــه هــر صــورت، مســألۀ مشــروعیت سیاســی از مســایلی  ب
اســت کــه مســلمانان آن را در وضعیــت تاریخــی خــود از 
ــر خــود از  ــد آن را در تفک ــم دارن ــروز ه دســت داده و ام
ــم  ــه تنظی ــاز ب ــلمان نی ــل مس ــروز عق ــد، ام ــت می دهن دس
ــاز دارد  ــه نی ــا اینک ــش دارد کم ــای خوی ــدد اولویت ه مج
ــا را  ــگ و نظــام ارزشــی م ــف از فرهن ــۀ نحی ــن جنب ــا ای ت

ــازد. ــر س فربه ت
بیشــتر نوشــته هاي اســامی معاصــر در ایــن زمینــه فشــردۀ 

ــدون  ــد ب ــم نوشــته شــده ان کتاب هایــی اســت کــه در قدی
ایــن کــه در ریشــه یابی آنهــا تعمــق صــورت گرفتــه باشــد 
و یــا در آگاهــی تجدیــد شــده باشــد و یــا بــا چالش هــای 

امــروز بــا اندیشــۀ پویــا و نتــرس روبــه رو گــردد.
ــر  ــد مگ ــد ش ــق نخواه ــچ گاه تطبی ــریعت هی ــکام ش  اح
ــه ارادۀ  ــل ب ــد و تبدی ــردم آن را بپذیرن ــت م ــه اکثری اینک
ــه  اجرایــی مردمــی گــردد کــه تمــام سیاســت مداران آنگون
ــی  ــون اساس ــکام قان ــد اح ــی پابن ــورهای غرب ــه در کش ک
ــته های  ــاس در نوش ــن اس ــه همی ــند. ب ــد آن باش ــد، پابن ان
جدیــد همــواره از سیاســت شــرعی ســخن گفتــه می شــود، 
ــد و  ــان نمی آی ــه می ــخنی ب ــی س ــروعیت سیاس ــا از مش ام
تفــاوت میــان ایــن دو خیلــی زیــاد اســت. سیاســت شــرعی 
اصطــاح تاریخــی بــوده و زاده فقهــی اســت کــه بــا 
ــی  ــت و تاش ــان داده اس ــازگاری نش ــم س ــت حاک وضعی
ــای  ــدرت برمبن ــیس ق ــه از تأس ــات آنچ ــرای نج ــت ب اس

ــده اســت.  ــی مان شــرعی باق
ــه  ــت ک ــی اس ــاح قانون ــی اصط ــروعیت سیاس ــا مش ام
ــته های  ــا خواس ــا ب ــردن واقعیت ه ــازگار ک ــدف از آن س ه
مبنایــی اســت و ایــن برخواســته از امیــد اصــاح و ایمــان 
بــه ضــرورت و ممکــن بــودن آن حاصــل می شــود. 
ــر ناگــواری  ــی تأثی ــل فکری ی ــن خل ــدون شــک کــه چنی ب
ــام  ــی و در انج ــرح فقه ــامی در ط ــای اس ــر نهضت ه ب
فعالیت هــای سیاســی آنهــا در داخــل جنبش هــا و در 

ــع دارد. ــه جوام هم
بــدون تردیــد کــه مســألۀ مشــروعیت سیاســی از نخســتین 
ــت  ــی اس ــی مهم ــرعی و عمل ــت ش ــا و رهیاف اولویت ه
ــی  ــه فراموش ــادی آن را ب ــال های متم ــام گرایان س ــه اس ک
ســپرده انــد. اســام گرایان فرامــوش کــرده انــد کــه 
مشــروعیت راهــی به ســوی شــریعت اســت، بــه ایــن معنــا 
ــردم  ــرای ارادۀ م ــه ب ــک ک ــت دمکراتی ــۀ حاکمی ــه اقام ک
احتــرام قایــل باشــد و بــه آزادی فــردی اعتــراف کنــد ایــن 
خــود راهــی بــرای تطبیــق احــکام شــریعت اســامی اســت، 
ــه  ــن جنب ــق در مهمتری ــن تطبی ــی از ای ــن پاره ی ــل مهمتری ب

ــد،  ــاب می آی ــه حس ــن آن ب ــی و جنجالی تری ــای زنده گ ه
ــی  ــک های فراوان ــادی و اش ــای زی ــه خون ه ــأله یی ک مس
ــه  ــه: چ ــت از اینک ــارت اس ــده و عب ــه ش ــرای آن ریخت ب

ــر چــه کســانی حکومــت کنــد؟  کســی ب
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک م
اســام گرایان بایــد در آینــده بــر آن تأکیــد ورزنــد: نخســت 
مشــروعیت ســپس شــریعت و بــا ایــن کار پــروژه اصاحــی 
خــود را پــروژۀ ملــی خواهنــد ســاخت نــه پــروژۀ گــروه و 

یــا جنبــش خاصــی.
بنابرایــن احــکام شــریعت بــر پــا نخواهــد شــد مگــر اینکــه 
ــه  ــک روی ــه ی ــل ب ــد و تبدی ــردم آن را بپذیرن ــت م اکثری
میلــی آزاد شــود کــه هــر کــدام از سیاســت مداران بــه زور 
و یــا رضــا بــه آن متعهــد باشــند همانگونــه کــه در غــرب 
متعهــد و پابنــد قانــون اساســی انــد. پــروژۀ سیاســی یی کــه 
ــرار  ــود ق ــای خ ــت آن را از اولویت ه ــان وکرام آزادی انس

ندهــد هرگــز موفــق نخواهــد شــد.
مــا نبایــد از دمکراســی به خاطــر اینکــه از ســرزمینی آمــده 
اســت کــه اهــل آن مــا را بــه برده گــی گرفتــه و داشــته های 
ــرای  ــم ب ــد، دوری جویی ــده ان ــغ ورزی ــا دری ــان را از م ش
اینکــه امــروز دمکراســی راه به ســوی مشــروعیت سیاســی 

اســت. 
چهــرۀ  دو  دارای  سیاســی اش  برخوردهــای  در  غــرب 
متفــاوت اســت: »غــرب بــا خــود« و »غــرب بــا مــا« غــرب 
بــا خــودش دارای ارزش هایــی اســت کــه ســزاوار ســتایش 
اســت به ویــژه ارزش هــای سیاســی یی کــه مســلمانان آنهــا 
ــاده  ــار افت ــت فاکت ب ــن وضعی ــه ای ــت داده و ب را از دس
انــد. غــرب در رابطــه بــا مــا اگــر چــه پرچــم آزادی را بــر 

ــت. ــش اس ــتثمار هدف ــتعمار و اس ــا اس ــرازد، ام می اف
طبیعــی نخواهــد بــود اگــر اقتبــاس از غــرب تبدیــل 
می خواهنــد  لیبرال هــا  چنانچــه  شــود  وابســته گی  بــه 
ــه  ــدل ب ــد مب ــرب نبای ــر غ ــت در براب ــه مقاوم ــا اینک کم
ــه  ــود چنانچ ــران ش ــر دیگ ــه در براب ــودن اندیش ــته ب بس

می خواهنــد. اســام گرایان 

ــا در  ــای م ــر موضع گیری ه ــود اگ ــد ب ــب آور نخواه تعج
ــه باشــد بــه گونه یــی کــه مخلوطــی از  برابــر غــرب دوگان
ــد...  ــگفت انگیزی باش ــرت و ش ــاس و نف ــت و اقتب مقاوم
برخــورد  مقابــل  در  موضع گیری هایــی  چنیــن  بلکــه 
بــود.  منطقــی خواهــد  موضع گیــری  غــرب،  دوگانــه 
آنچــه کــه طبیعــی نیســت ایــن اســت کــه اقتبــاس تبدیــل 
ــه  ــود چنانچ ــرب ش ــه غ ــدن ب ــلیم ش ــی و تس ــه فروتن ب
ــه  ــدل ب ــت مب ــا مقاوم ــد و ی ــا می خواهن برخــی از لیبرال ه
ــام گرایان  ــی از اس ــه برخ ــود چنانچ ــته گی ش ــود بس خ
می خواهنــد. آنچــه را کــه مــا از غــرب بــه طــور مشــخص 
ــزی اســت کــه غــرب نمی خواهــد  ــم چی ــاز داری ــه آن نی ب
آن را بــرای مــا بدهــد کــه آن همانــا آزادی اســت و آزادی 
به وجــود نمی آیــد تــا زمانــی کــه مــا بــه بازســازی قــدرت 
در کشــورهای خــود بــر اســاس مشــروعیت و انتخــاب آزاد 

نرســیم.
از جملــه ســردرُگمی های  به نظــر می آیــد کــه  نهایتــًا 
فکــری تفــاوت قایــل شــدن میــان مشــروعیت و شــریعت 
ــدم دانســتن  ــا مق ــا و ی ــرار دادن آنه ــم ق ــر ه ــا در براب و ی
ــع  ــریعت منب ــه ش ــی ک ــت. در حال ــری اس ــر دیگ ــی ب یک

ــت. ــلمانی اس ــر مس ــزد ه ــروعیت ن مش
ــا  ــا ب ــده اســت؛ ام ایــن تفــاوت قایــل شــدن ها گمــراه کنن
ــن  ــریعت را در ذه ــه ش ــه ک ــروز رواج یافت ــود آن ام وج
برخــی از ماهــا بــه جــای اینکــه در موضــع درســتش قــرار 
ــاخته  ــی س ــای بازدارنده ی ــی از کیفره ــک نظام ــه ی ــد ب ده
ــه  ــی ک ــیاق شــان منحــرف شــده اســت. در حال ــه از س ک
شــریعت نظــام شــاملی اســت کــه خیــر و عدالــت و آزادی 
ــا در اینجــا به خاطــر همراهــی  ــا م را تحقــق می بخشــد؛ ام
بــا اصطــاح مــروج میــان شــریعت و مشــروعیت تفــاوت 
ــانیم و  ــخن را برس ــن س ــم ای ــویم و می خواهی ــل می ش قای

امیدواریــم کــه رســانده باشــیم.

تقدم مشروعیت بر شریعت

محارصه  شکنی بزرگرتین... 
نزدیـک بـه یک و نیـم میلیـارد انسـان، بزرگتریـن دموکراسـی 
بین الملـل،  امنیـت  حـوزۀ  در  کـه  می شـود  شـناخته  جهـان 
حقـوق بشـر و آزادی شـهروندی نیـز درخشـنده بوده اسـت.
هنـد بـه عنوان اقتصاد در حال ظهور تـاش دارد که پیامدهای 
ژئوپلتیک صلح افغانسـتان را نسـبت به خـود خطرزدایی کند. 
ایـن کشـور در تحـوالت افغانسـتان از زمـان آغـاز جنـگ و 
ناامنـی در 1۹۷۹ تـا کنـون تـاش کـرده اسـت تـا همـکار و 
متحـد کابـل باشـد تـا در بافـت فرهنگـی شـرق خاورمیانه و 
جنـوب آسـیا، مانـع ورود و نقش آفرینـی افراط گرایـی دینـی 
در سیاسـت و نظـم منطقه یـی شـود. نمونـۀ واضـح آن، کمک 
بـه حکومـت مجاهدیـن در مقابلـه تحریـک طالبـان و مبارزه 
بـا گـروه تروریسـتی القاعـده بـود. هند همیشـه تـاش کرده 
اسـت تـا در افغانسـتان یـک حکومـت مسـتقل و ملی شـکل 

بگیـرد تـا خطـر افراط گرایـی در ایـن کشـور و همسـایه گی 
آن رفـع شـود. در سـنجش اقتصـادی، دهلـی نو ایـن موضوع 
را بـه خوبـی درک کـرده کـه برای دسـتیابی بـه منابـع و بازار 
آسـیای میانـه، هیـچ مسـیری بهتـر از افغانسـتان نیسـت. از 
ایـن رو، تـاش دارد بسـترهای امنیـت و دموکراسـی در ایـن 
کشـور شـکل بگیرد و به جـای این که کابل عمق اسـتراتژیک 
و ایدئولوژیـک پاکسـتان در مقابـل هنـد باشـد، کابل شـریک 

اسـتراتژیک دهلـی نو شـود.
بـا شـتاب گرفتـن مذاکـرات صلـح، ایـن دغدغـه در دهلـی 
نـو وجـود دارد کـه آینـدۀ مذاکـرات چطـور خواهـد بـود و 
برآینـد آن چـه می شـود؟ آیـا طالبـان بـا امریـکا و جریان های 
سیاسـی افغانسـتان بـه توافق می رسـد؟ اگـر به توافق برسـد، 
طالبـان وارد قـدرت می شـود. آیـا پـس از ورود طالبـان بـه 
سـاختار قـدرت در کابـل، رویکـرد پرداختـن آنان بـه قدرت 
در کابـل و منطقـه، کامـًا مدنی خواهد شـد یا طالبان نسـبت 
بـه هند، همچنـان ایدئولوژیک برخـورد خواهد کـرد؟ طالبان 

چـه نقشـی را بـرای پاکسـتان در آینـدۀ سیاسـی، اقتصـادی، 
تجـاری، نظامـی و فعالیت هـای اسـتخباراتی افغانسـتان قایـل 
خواهـد شـد؟ تا چـه اندازه دسـت پاکسـتان از طریـق طالبان 
در قـدرت در آینـدۀ سیاسـی افغانسـتان باز خواهـد بود؟ چه 
تهدیداتـی از جانـب پاکسـتان از طریـق طالبـان متوجـه منافع 
هنـد اسـت؟ چین چـه جایگاهی در آیندۀ سیاسـی افغانسـتان 
خواهـد داشـت؟ پاکسـتان تا چه انـدازه از طریـق طالبان برای 
چیـن در افغانسـتان البی گـری خواهـد کرد و بـرای این غول 
اقتصـادی، تجـاری و نظامـی، فرصت سـازی خواهـد کرد؟ و 

دیگـر پرسـش ها و تحلیل هایـی کـه هنـد دارد.
افغانسـتان بـه عنـوان دروازۀ ورود بـه یکـی از ذخایـر بزرگ 
انـرژی جهـان و بـازار وسـیع آسـیای میانـه، از اهمیت بسـیار 
کنـار  در  می توانـد  منطقـه  ایـن  اسـت.  برخـوردار  باالیـی 
مزیت هـای اقتصـادی، تجـاری و ترانزیتـی، محیـط مناسـبی 
بـرای ترویج دموکراسـی، توسـعۀ سیاسـی، فرهنگ تسـاهل و 
همچنیـن مبـارزه با تروریسـم و بنیادگرایی باشـد. برای دهلی 

نـو به عنـوان بزرگترین دموکراسـی در بافـت فرهنگی جنوب 
آسـیا و شـرق آن، دشـوار اسـت که بگذارد حلقۀ افراط گرایی 
دینـی و ایدئولوژی مارکسیسـتی این کشـور را هر روز بیشـتر 
محاصـره کنـد، چـرا کـه برآیند آن بسـیار ناخوشـایند اسـت. 
جامعـۀ دارای تنـوع قومـی و تکثـر فرهنگـی هنـد، به وسـیلۀ 
دموکراسـی کنتـرل می شـود. در صـورت تضعیـف یـا نابودی 
دموکراسـی، جامعـۀ بـزرگ هنـد بـه سـمت تجزیـه حرکـت 
می کنـد و قـدرت خـود را از دسـت می دهـد. سیاسـتمداران 
هنـد متوجـه ایـن موضـوع هسـتند کـه دموکراسـی بـه همان 
انـدازه برای شـان حیاتـی اسـت کـه اقتصـاد و تجارت اسـت. 
الیه هـای  بـه  چـپ  ایدئولـوژی  یـا  دینـی  بنیادگرایـی  اگـر 
جامعـۀ هنـد نفـوذ کنـد، موجب ویرانـی هند خواهند شـد. از 
ایـن رو، تـاش هنـد در رفـع و دفـع بنیادگرایی، تروریسـم و 
ایدئولـوژی چپ در مرزهایش و سـایر نقـاط منطقۀ جنوب و 

شـرق آسـیا و خاورمیانه اسـت.
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پیامـک وتسـپ در 2016 آغـاز شـد، ابتـدا از »هـور« بـود. 
یـک دختـر 16 سـاله که در ترکیـه دنبال کار بـود. این دختر 
در نـوار صوتی یـی گفـت کـه او از کنـدز افغانسـتان فـرار 
کـرده اسـت. پـس از آنکـه کاکایـش بسـان یـک پرنـده او 
را بـه یـک مـرد بـه عمـر 50 سـاله می فروخت، خـود را به 
اسـتانبول رسـانده اسـت، امـا بـه عنـوان یک زن همیشـه از 

نبـود مصوونت هـراس دارد.
یـک مـاه بعدتـر، تلفنـش پـر از پیامک هـا شـد. در آن وقت 
فاطمـه 1۷ سـاله بـود. او و خواهـرش مدیحـۀ 1۸ سـاله که 
از ازدواج اجبـاری از هـرات افغانسـتان فـرار کـرده بـود با 
بـرادر بزرگ شـان احسـان بـه ترکیه قاچـاق رفتند. امـا او از 
پیش شـان ُگـم شـد. آنـان در حـال حاضـر در یک فـارم در 
دهکـدۀ اندوتلیـا کار می کننـد و بـا اذیـت روزانـه دسـت و 

هسـتند.  گریبان 
دومـی چهـرۀ مشـهور در یوتیـوب، صحـرا آریـن، او بـا 
تصویـر از بیمارسـتان کـه همه گانـی کـرد بـود، ادعـا کـرد 
یک مرد افغانسـتانی در »کارسـهیر« یک شـهر مرزی ترکیه، 
جایـی کـه او منتظـر رفتـن بـه کشـور سـومی بـا پیشـنهاد 
بـه سـازمان ملـل، بـود مـورد حملـه یـک فـرد افغانسـتانی 
قـرار گرفتـه اسـت. بـه دلیـل اجرایـی آهنـگ انتقـادی از 
کشـتار زنان افغانسـتان توسـط شوهرانش شـان بـا چماق و 
خشـونت که در برنامۀ یک تلویزیون افغانسـتان نشـر شـد، 

تهدیـد بـه مـرگ  شـد و فـرار کرد. 
کارایـی جسـارت مـردان محافظـه کار افغانسـتانی حتـا در 
ترکیـه او راحـت نگذاشـت. او در پارتمانـش در کاراسـهیر 
مـورد لت وکـوب قـرار گرفـت و با سـر پُرخون و چشـمان 

سـیاه رها شـد.
خشـونت های   از  کـه  افغانسـتانی  دختـران  و  زنـان  ایـن 
داخلی کشـتار، تهدید و آزار اذیت جنسـی، ازدواج اجباری 
و چهـل سـال جنـگ فرار کـرده  بودنـد، برای برخی ها شـان 
ایـن اولیـن تجربـه در زنده گی  شـان بـود. در حالـی که 3,5 
میلیـون سـوری نیز بـه ترکیـه مهاجـرت کرده انـد، می تواند 
خبـر شـد، امـا شـمار مهاجـران افغانسـتانی سـوری ها را 

متعجـب کرده اسـت.
بـا گذشـت نزدیک به 4 - 5 سـال که ایـاالت متحدۀ امریکا 
طالبـان  و  دارد  افغانسـتان  از  نظامـی  بـه خـروج  تصمیـم 
آماده انـد تـا بـه قـدرت شـریک شـوند، تعهـد کرده انـد که 
متفاوت از گذشـته باشـند. محمد عباس سـتانکزی ]نمایندۀ 

طالبـان در گفت وگوهـای صلـح بـا امریـکا[ گفته اسـت که 
آنـان ]طالبـان[ تعهـد کرده انـد کـه بـرای دختـران اجـازه 
رفتـن بـه مکتـب، کار و فعالیـت را می دهند، چیـزی که این 
گـروه پیـش از آن را مانـع  شـده بودند. اما زنان افغانسـتانی 
احسـاس می کننـد کـه شـاید زنده گی بهتـر از ایـن نخواهند 
داشـت. آریـن بـه مـن گفت کـه خشـونت یـک فرهنگ در 

برابـر زنان اسـت و تغییر آن سـاده نیسـت. 
 1,5 از  بیـش  کـه  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  ایـن همـه،  بـا 
بیلیـون دالـر بـرای بهتـر شـدن زنده گـی زنـان افغانسـتان 
پـس از سـقوط رژیـم طالبـان در 2001 هزینـۀ کرده اسـت، 
بـه  دوبـاره  دختـر  میلیون هـا  اسـت.  بهتـر  چیـزی  نتیجـه 
مکتـب می  رونـد، هـزاران زن دوبـاره بـه فعالیـت دارنـد و 
برخی هاشـان در تیم هـای ورزشـی و نظامـی در حکومـت 
سـهیم هسـتند. در سـاحات دور دسـت و مرکـز و رنـج 

. می کشـند
زنـان پُـر زرق و بـرق، امـا در خـط مقـدم جنـگ مـورد 
حمـات  همچنـان  عقـب  در  می گیرنـد،  قـرار  خشـونت 
هوایـی و انتحـاری ادامـه دارد، در میـان مهاجـران بیـش از 

ده  هـا هـزار زن کشـور را تـرک می کننـد، نهادهـای ماننـد 
»شـبکۀ زنـان افغانسـتان یا زنـان بـرای زنـان« می گویند که 
اگـر طالبـان حقـوق زنـان را مراعـات نکننـد و بـه قـدرت 
شـریک شـوند، شـماری زیـاد تـاش می کننـد تا از کشـور 
بیـرون شـوند. شـهرزاد اکبـری، می گویـد کـه دولت هـای 
غربـی ایـن را  شـاید خودشـان بخواهنـد. شـمار زیـاد از 
افغانسـتانی ها در عقـب دروازه های شـما خواهنـد آمد، اگر  
شـما بـا طالبـان رو چگونه گـی نظـام گفت وگو نکنید. شـما 
نمی توانیـد حکومـت را حمایـت کنیـد که زنان را سنگسـار 

می کنـد. 
در سـال 2011 دفتـر عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور 
و 500 زن  هـزار    3 تقریبـًا  کـه  کـرد  تأییـد  پناهنـده گان 
افغانسـتانی در ترکیـه بـه عنـوان مهاجـر ثبـت  شـده اند و 
آمـاده رفتن به کشـور سـومی  اند. ایـن آمار در سـال 201۷  
بـه 40 هـزار افزایـش یافتـه اسـت. به خاطـری کـه اتحادیه  
اروپـا بـا ترکیـه قـرار دادی را عقد کـرد کـه از گذرگاه های 
خـود بـرای مهاجـران بـه اروپا اجـاره عبـور ندهد. بـه این 
معنـا کـه شـمار زیـاد از افغانسـتانی ها در اینجـا مانده انـد. 

دفتـر بین المللـی سـازمان ملل در امـور مهاجران بـاور دارد 
کـه  شـماری زیـاد ثبـت نشـده اند. 

زنانـی کـه افغانسـتان را تـرک کرده انـد توسـط قاچاق چیان 
انتقـال داده شـده اند و در حالـی تـاش بـرای مصوونیـت 
هسـتند، امـا در شـهرهای مـرزی ترکیـه به آنـان اختصاص 

داده شـده اسـت بـه خشـونت مواجه می شـوند.
بـا هجـوم مهاجـران از سـوریه و برخـی دیگـر، ترکیـه از 
جـای دادن مهاجـران در شـهرهای بـزرگ بـه دلیـل تجمـع 
زیـاد خـود داری کـرده اسـت، اعتماد بـه آنان وجـود دارد، 
امـا بـه معنای آن اسـت کـه زنان را بـه جای می فرسـتند که 

منابـع کمتـر را برای تشـکیل شـبکه داشـته باشـند. 
زنده گـی  تنهایـی  بـه  زنـان  کـه  کوچـک  شـهر  یـک  در 
]روسـپی گری[  یـا  شـدند  خیابانـی  اشـتباهات  می کننـد، 
صـورت گیـرد.  فاطمـه و مدیحـه در یـک نانوایـی و یـک 
از مهاجـران  فـارم موسـمی کار می کننـد. صبـح شـماری 
سـنگی را بـه پنجـرۀ آپارتمان شـان پرتـاب کردنـد و زنـان 
بـرای یـک مـاه پنهـان شـدند. یـک فعـال اجتماعـی ترکی 
گفـت کـه مهاجـران بیـکار تهدید بـرای زنان ترکی هسـتند 
بـا مـردان ترکی جـدل می کننـد. مهاجـران بیشـتر مهاجران 
فـردی را در ترکیـه افغانسـتانی ها تشـکیل می دهنـد. تمرکز 
انقـره بـرای اخراج و بازداشـت افراد بدون مـدرک و فردی 

 . ست ا
بـرای زنـان بیـرون  شـدن از خشـونت هنـوز یـک ارزش 
بـرای  آنـان  پیشـنهاد  آرزو می کننـد،  آنـان  اسـت، چیـزی 
کشـور سـومی ممکن قبول شـود، پس از ثبـت، آنان مدرک 
خـود را هفتـۀ دو مرتبـه بـه مرکـز پولیس نشـان می دهند تا 
ایـن  کـه کیـس ]پرونـدۀ[ شـان تحـت بررسـی قرار داشـته 
باشـد. هـور، مدیحـه و فاطمـه دور اول مصاحبـۀ خـود را 
تکمیـل کرده انـد و منتظـر نتیجـۀ از ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
هسـتند کـه چـه خواهـد شـد. در ادارۀ ترمـپ، بحـث در 
مـورد مهاجـران بـه آهسـته گی پیـش  مـی رود. همـۀ زنـان 
شـاید خـوش دارنـد بـه نیویـارک برونـد و بـه دانشـگاه 
بخواننـد و کار کننـد. آنـان بـا یکدیگر در وتسـپ  صحبت 
می کننـد و می خواهنـد در امریـکا تمـاس داشـته باشـند، اما 
مهاجـران تا زمانـی که یک حامی امریکایی نداشـته باشـند، 
شـانس انتخـاب گزینـه ایـن کشـور را در برگـۀ پیشـنهادی 

ندارند. 
هـور نگـران اسـت کـه بـا پوشـیدن کاه و پایـن شـدن در 
شـهر کـه زیـاد مسـلمان نیسـت مـورد حملـه قـرار گیـرد، 
او گفـت کـه می خواهـد به جـای بـرود کـه مصوون باشـد. 

ــر  ــارده ډال ــه ميلی ــاریه پنځ ــو اعش ــه ی ــاع وزارت ب ــکا دف د امری

چــې پــه افغانســتان کــې د امنیتــي ځواکونــو د مالتــړ پــه ګــډون 

د یــو شــمېر پــروژو لپــاره ځانګــړي شــوي وو، لــه مکســیکو رسه 

پــر ګــډه پولــه د دېوالــه پــر جوړولــو ولګــوي.

دا خرب پرون د مې په لسمه خپور شو.

د امریــکا دفــاع وزارت کانګــرس تــه هــم پــه دې اړه معلومــات 

ورکــړي دي.

ــرون  ــاناهان پ ــک ش ــر پاتري ــت وزی ــاع رسپرس ــکا د دف د امری

ویــي چــې دا پرېکــړه یــې لــه مکســیکو رسه پــر ګــډ رسحــد د 

ــړې ده. ــاره ک ــواري لپ ــې د ه النج

ــرز خــربي  ــو روېټ ــربو رسچین ــاع وزارت دوو معت ــکا د دف د امری

ــه  ــر ل ــه ډال ــور ميلیون ــوه او څل ــې شپږس ــي چ ــه وی ــس ت اژان

هغــې بودجــې چــې د افغانســتان د امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو 

ــوي دي. ــتل ش ــاره ده، اخیس ــړ لپ د مالت

ــه  ــدو پ ــې کې ــټ پات ــت د پ ــو د هوی ــاع وزارت دې چارواک د دف

ــړي دي. ــربې ک رشط خ

د هغــوی پــه وینــا، لــه مکســیکو رسه د دېــوال جوړولــو لپــاره تــر 

ټولــو زیاتــې پېســې د افغانســتان د امنیتــي ځواکونــو د مالتــړ لــه 

بودجــې اخيســتل شــوي دي.

د افغانســتان د امنیتــي ځواکونــو د مالتــړ لــه بودجــې د شپږســوه 

ــاع  ــې دف ــري چ ــی ل ــدل دا معن ــرو کمې ــه ډال ــور ميلیون او څل

وزارت د افغانســتان لپــاره بودجــه لــه هغــې انــدازې چــې 

ــړې ده. ــه ک ــړې وه، کم ــب ک ــرس تصوی کانګ

د امریــکا کانګــرس د ۲۰۱۹ میــالدي کال پــه مــايل بودجــه کــې 

د دفــاع وزارت )پنټاګــون( تــه څلــور اعشــاریه نهــه ميلیــارده ډالــر 

د افغانســتان لپــاره ورکــړي وو.

یــوه امریکايــي چارواکــي روېټــرز تــه ویــي: »دا لــه افغانســتان 

رسه زمــوږ د تعهــد لــه څرنګــوايل رسه هېــڅ تــړاو نــه لــري.«

د امریــکا کانګــرس او د افغانســتان دفــاع وزارت پــه دې اړه نظــر 

نــه دی څرګنــد کــړی.

ــیايس  ــی س ــو پخوان ــو ځواکون ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــو پ خ

ــنګټن د  ــل او واش ــې دا د کاب ــي چ ــدم واي ــفیق هم ــالکار ش س

ــدوي. ــا څرګن ــدي کمزورتی ــۍ ج ډيپلوماس

شــفیق همــدم وویــل، دا څرګنــدوي چــې د افغانســتان حکومت 

ــې  ــزوری دی چ ــره کم ــې دوم ــو ک ــي روابط ــو خارج ــه خپل پ

ــل ځــای  ــه ب ــاره پیســې پ ــو لپ واشــنګټن د افغانســتان د ځواکون

کــې مرصفــوي.

شــفیق همــدم پــرون لــه واشــنګټنه ازادي راډیــو تــه وویــل: »زه 

ــه افغانســتان کــې  ــه یــوې خــوا پ ــم، ل ــر اندېښــمن ی ــه ډې دې ت

ــو رسه د ســولې  ــه طالبان ــوه ل ــه پل ــه بل د جګــړې موســم دی، ل

ــار راويل،  ــرې فش ــواړي پ ــت غ ــې دي، حکوم ــرې روان مذاک

کــه پــه داســې حالــت کــې کــه پېســې د افغانســتان لــه بودجــې 

اخیســتل کېــږي، د افغانســتان د امنیتــي ځواکونــو پــر حالــت او 

ــري.« ــزې ول ــه منفــي اغې ــر پروســې ب د ســولې پ

شــفیق همــدم وویــل، د افغانســتان امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو 

ــري،  ــه ل ــا ورت ــت اړتی ــتي دي او حکوم ــې غښ ــړې چ ــه ک ثابت

خــو پــه رهــربۍ کــې کمــزوري شــته.

د همــدم لــه نظــره، دا چــې د افغانســتان د کورنیــو چــارو او دفــاع 

ــوه اســايس ســتونزه  ــه ال هــم رسپرســتان اداره کــوي، ی وزارتون

ده.

ــتان د  ــې د افغانس ــت ک ــې وخ ــه داس ــاع وزارت پ ــکا دف د امری

ــې د  ــړې چ ــه ک ــه کم ــاره بودج ــړ لپ ــو د مالت ــي ځواکون امنیت

افغانســتان امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو د وســله والــو طالبانــو او 

ــه ســخته جګــړه کــې ښــکېل دي. ــر ضــد پ داعــش پ

لــه بلــه پلــوه، د متحــدو ایاالتــو د حکومــت ځانګــړی اســتازی 

زملــی خلیلــزاد د طالبانــو لــه ســیايس اســتازو رسه د افغانســتان 

د ۱۷کلنــې جګــړې پــر پــای تــه رســولو خــربې کــوي.

ــای  ــه ورځ پ ــنبې پ ــپږم دور د پنجش ــربو ش ــواوو د خ دواړو خ

ــاوه. ــه ورس ت

زنـان مهـاجر افغـانستان در ترکیـه چه مـی کننـد؟

پنټـاګون د افغانستان ځـواکونو د مـالتړ 

په بودجـې له مکسیکو سـره دېـوال جـوړوي


