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غنـی و تـازه سـازِی 
داغ هـاِی گـذشته

مردم نمی خواهند یک گروه افراطی
 بر سرنوشت شان مسلط شود

62

انتخابـات  برنـدۀ  کسـی  یک بـار  افغانسـتان  در   -

ریاسـت جمهوری اعـام شـود، دیگـر بـه کمیسـیون 

شـکایات انتخاباتی قطعـاً مجال بررسـی و برگرداندن 

نتیجـۀ اولـی نیسـت. حساسـیت ها و حیثیتـی شـدن 

و  محتـاط  نتایـج  اعـام  در  تـا  می طلبـد  انتخابـات 

مطمیـن بـود.

- اعـام ابطال صدهـا هزار رأی از جانب کمیسـیون و 

پاییـن آوردن آرا بـه معنـای وجـود تخطی هـا و تقلبات 

ادعـای شـورای  کـه  می باشـد  خاینانـۀ سیسـتامتیک 

نامـزدان ریاسـت جمهوری را ثابـت می منایـد.

بررسـی  بـرای  - کمیتـۀ قضایـی مسـتقل و بی طـرف 

تقلبـات و محکمـۀ عاملیـن جـرم بهزودتریـن فرصت 

ممکـن ایجـاد گـردد تا دیگـر هیچ گاهی کسـی به حق  

مـردم دسـت برد نزنـد.

- بـه محاکمـه کشـانیدن اعضـای کمیسـیون انتخابات 

پارملانـی بـه اتهام تقلبـات و جرم و امـا پذیرفنت نتایج 

کار آنـان در تشـکیل پارملـان، سیاسـت یک بـام  و دو 

هـوای حکومـت، خـود یـک  وسـیلۀ تهدیـد جـدی به 

اعضـای کمیسـیون های انتخابـات ریاسـت جمهوری 

می باشـد.

- انتخابـات از هـر نقطـه نظـر در گرو تیم هـای دولتی 

بـا دسرتسـی بـه امکانـات وافر پولـی، کمیسـیون های 

انتخاباتـی، سـفرای کشـورهای خارجـی و بـا تضمین 

از  نامـزدان  برگـزار گردیـد. سـایر  امنیـت کمپاین هـا 

حداقـل ایـن امتیـازات برخـوردار نبودند.

جامعـۀ  منایندهـگان  بـا  نشسـت  آخریـن  در   -

شـورای  پیشـنهاد  اگـر  انتخابـات،  از  پیـش  جهانـی 

نهـاد  ایجـاد  بـر  مبنـی  ریاسـت جمهوری  نامـزدان 

متشـکل  انتخابـات  و  نظـارت  همـکاری  مشـرتک 

و  جهانـی  جامعـۀ  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  از 

تکت هـای انتخاباتـی عملـی می شـد، امـروز مـا ایـن 

منی داشـتیم. را  مشـکات 

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

انتخابـات  نامـزدان  از  نبیـل،  رحمـت اهلل 
ریاسـت جمهوری در گفت وگـو بـا سـام وطندار 
و  کندهـار  ننگرهـار،  پکتیـا،  والیـان  می گویـد، 
هلمنـد در روز انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه 
نفـع تیـم دولت سـاز بـه رهبـری اشـرف غنـی 

کرده انـد. تقلـب 
نبیـل، تقلـب بـه گونـۀ منظـم  بـه گفتـۀ آقـای 
صـورت گرفتـه اسـت و شـماری از افـراد نیز به 
هـدف تقلـب از والیت ها به کابل خواسـته شـده 

بودند.
کمیسـیون  معـاون  عظیمـی،  دین محمـد 
بـا  گفت وگـو  در  انتخابـات  شـکایات  مسـتقل 
در  شـکایت ها  بیشـتر  می گویـد،  سـام  وطندار 
والیت هـای ننگرهـار، بلـخ، خوسـت، کندهـار، 

اسـت. ثبـت شـده  کابـل و هـرات 
از  بیشـتر شـکایت ها  آقـای عظیمـی،  بـه گفتـۀ 
سـوی تیـم دولت سـاز بـه رهبری اشـرف غنی و 
تیـم ثبـات و همگرایـی به رهبری عبـداهلل عبداهلل 

درج شـده است.
کارمنـدان  فهرسـت  می گویـد،  عظیمـی  آقـای 
دولتـی که مرتکـب جرایـم انتخاباتی شـده اند به 
آنـان رسـیده اسـت، امـا وی از افشـای نـام افراد 

می کنـد. خـودداری 
بـه گفتـۀ معـاون کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، 
۵۴ تـن از مقام هـای بلندپایـۀ حکومتـی بـه دلیل 
تخطـی  یـا  انتخاباتـی  کمپاین هـای  در  شـرکت 
 970 بـه  پیونـد  در  و  شـده اند  نقـدی  جریمـۀ 
شـماری  انتخاباتـی  جرایـم  و  تخطـی  پرونـدۀ 
بـه مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی  افـراد  از 

شـده اند.

رحمت اهلل نبیل:
والیـان شمـاری از والیت هـا 

به نفـع اشـرف غنـی تقلب کـرده اند

نکات مهم نشست شورای نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸ با مناینده گان جامعۀ  جهانی

فـرصتی برای زدودن فـقر 
و گرسنـگی از جـهان

کمیسیون انتخابات توجیه فنی برای تعویق 
اعالم نتیجۀ ابتدایی ندارد

در نخستین سالروز شهادت جنرال عبدالرازق مطرح شد:

افغـانستان نیـازمنـد 
صلـح پایـدار و با عـزت است



پیشینۀ تمدنی و فرهنگی ممتازِ  با  افغانستان  این که  در 
خود در منطقه، یکی از کشورهای داراِی بیشترین آثار 
و بناهای تاریخی با قدمت های بسیار زیاد است، هیچ 
منطقۀ  و  ندارد. هر والیت  تردید وجود  و  جای شک 
خود  در  را  تاریخ  از  بزرگی  گنجینه های  افغانستان، 
افتخار نسل های امروز و  جا داده که باعِث مباهات و 
فرداِی این سرزمین اند. بلخ بامی، هرات باستانی، غزنی 
و  قنـدهار  غور،  سمنگان،  عظمت،  با  بامیان  تاریخی، 
تاریخی  بناهاِی  و  آثار  از  پُر  دیگر کشور  ده ها والیِت 
است که برخی از آن ها جزِو میراث های فرهنگی جهان 
شناخته می شوند. تنها در هرات بیش از هشتصد بنا و 
اثِر تاریخی وجود دارد که همه از شکوه ادوارِ گذشتۀ 

کشورِ ما آیینه داری می کنند. 
طی  متأسفانه  ما  تمدنِی  و  تاریخی  آثار  از  بسیاری 
در  پسین،  زمام داراِن  بی توجهِی  و  جنگ  سال های 
که  آن ها  از  برخی  و  دارند  قرار  اسف باری  وضعیت 
متأسفانه  دارند،  فرهنگی  و  تاریخی  باالی  ارزش 
همان  از  افغانستان  حکومت  اند.  فروپاشی  حاِل  در 
سال های آغازین پس از سقوط طالبان، می بایست برای 
نگه داشت و مرمِت این آثار و بنـاها برنامه های مختلفی 
می گذاشت.  اجرا  به  المللی  بین  نهاد های  کمک  به  را 
وزارت اطاعات و فرهنگ که در این رابطه مسوولیِت 
مستقیم و درجه یک دارد، طی نزدیک به دو دهۀ گذشته 
با وجود فراهم شدن امکاناِت فراوان موفق نشد که کار 
زیربنایی و قابِل قبولی در عرصۀ آبده ها و آثار تاریخِی 

کشور انجام دهد. 
منار جـام که یکی از مفاخر عظیِم سرزمین ماست، در 
سیاب هاِی  معرض  در  و  بی فرهنگ  طالباِن  محاصرۀ 
موسمی قرار گرفته و هشدار داده می شود که این بنـای 
باعظمت به زودی سرنگون خواهد شد. آیا با سرنگون و 
ویران شدن این بنای تاریخی و ملی، می توانیم محاسبه 
این  مدنیِت  و  فرهنگ  پیکر  بر  ضربه یی  چه  که  کنیم 
رییس  اشرف غنی  که  وقتی  می شود؟  وارد  سرزمین 
سخن  پنج هزارساله  تاریخ  از  ملی  وحدت  حکومت 
می گوید، نماد این تاریِخ طوالنی چیست؟ مگر همین 
بنـاها و آثار تاریخی، هویت و نمادِ پنج هزارسال قدمِت 

تاریخی و فرهنگِی این کشور به شمار نمی روند؟
را  بناها  برخی  قومی،  و  سیاسی  دالیِل  به  غنی  آقای   
می خواهد ترمیم و دوباره سازی کند؛ همان گونه که مثًا 
قصر داراالمان را بازسازی کرد. او حاال متوجه برخی 
بناهاِی از این دست در والیت های پروان و ننـگرهار 
شده و قصرهای شاهاِن گذشتۀ افغانسـتان را که برخی 
دارند،  شهرت  ویران گری  و  نسل کشی  به  آن ها  از 

می خواهد نوسازی کند. 
با  ما  البته »ساختن« در همه حال کارِ خوبی است و   
گذاشتِن هر خشت می توانیم نقشی در بازسازی کشورِ 
شاهاِن  قصرهای  بازسازی  آیا  ولی  باشیم؛  داشته  خود 
غنی  آقای  حکومِت  اصلِی  اولویت های  از  گذشته، 
است؟ آیا در موجودیِت هزاران بنـای تاریخِی در حال 
دانشمندان،  نویسنده گان،  شاعران،  به  متعلق  فروپاشِی 
فان  قصر  که  است  ضرور  کشور  کامِ  اهل  و  فقها 

پادشاه که صدسال بیشتر قدمت ندارد، با میلیون ها دالر 
این گونه  از  غنـی  آقای  واقعًا  آیا  شود؟  دوباره سازی 
بازسازی ها نیِت خیـر دارد و یا این که می خواهد تاریِخ 
تاریِخ  از  کوچک  و  خاص  برهۀ  یک  نژادِی  و  قومی 
برهه یی  کند؛  احیـا  دوباره  را  کشور  گشِن  و  طوالنی 
که با اما و اگرهاِی زیادِ تاریخی روبه روست و بسیاری 
از اقوامِ کشور خود را مقهور و مورد تعدی در همین 

دوره می دانند؟!  
بازسازی  از  غنی  آقای  هدِف  که  نمی رسد  نظر  به 
امااهلل خان  یا  و  عبدالرحمن خان  مثل قصر  قصرهایی 
تنها احیـای مجدد فرهنگی و تاریخی کشورِ ما باشد. او 
به این شکل می خواهد یک بارِ دیگر داغ هاِی تاریخی 
را زنده کند و اقوامِ کشور را رو در روِی هم قرار دهد؛ 
در  شـاهان  همین  اکثِر  را  کاری  چنین  که  همان گونه 
دوصدساِل گذشته انجام دادند. اگر آقای غنی به اعتای 
اولویت  باید  می اندیشد،  افغانستان  تمدنی  و  فرهنگی 
کارِی او بازسازی بنـاهای تاریخی یی باشد که هزاران 
سال قدمت دارند؛ بناهایی که با دستان پُرمهِر مردم این 
سرزمین برای نگه داشِت شکوه تاریخی و فرهنگی آن 
بنا یافته اند ولی حاال با تأسف در معرِض فروپاشی و 

ویرانی قرار دارند.    
و  تاریخی  آبداِت  سایر  و  جام  منار  برای  غنی  آقای 
درخشان در این والیت و والیاِت هرات و غزنی چه 
کرده است؛ درحالی که از تمام این والیت ها تخریِب 
آثار و نمادهای فرهنگی و تاریخی به گوش می رسد؟... 
کارِ او را می توان از این وضعیت قیاس گرفت که مردم 
وحدت  حکومت  تشکیل  ابتدای  در  غور  مسووالِن  و 
ملی به وی گفته بودند که برای نجات منار جام کاری 
برنامۀ  و  بنیاد طرح  بر  نه  اما  آقای غنی  صورت دهد؛ 
مدون بلکه در قالب های شفاهی، وعده های بزرگ مبنی 
بر ترمیم و بازسازی تمام آثار تاریخی در این والیت ها 
می دهد؛ وعده هایی که هیچ گاه عملی نشده و نمی شوند.

آقای غنی در کابل به اعمار مجددِ قصرهای دورۀ امانی 
و  داده  فرمان  ملی  بودجۀ  از  حتا  عبدالرحمن خانی  و 
جریاِن این بازسازی ها را مردم به چشِم سر می بینند. اما 
بازسازیِ ِ این بناها که قدمتی یکصدساله و هویتی غربی 
دارند، زمانی ارزشمند و الیِق تحسین تلقی می شود که 
منار  چون  پنجصدساله  و  هشتصدساله  اصیِل  بناهای 
اما  نشوند.  فراموش  منار خمیدۀ هرات  و  لرزیدۀ غور 
اشخاصی  و  افغانستان  در  مرکزی  حکومت های  گویا 
این نمادهای تاریخی و کهن را الیِق  چون آقای غنی 
برای  و  نمی دانند  داراالمان  قصر  به ساِن  هزینه  صرِف 
علی رغم  افغانستان،  مردم  تاریخی  هویت  پاسداشِت 
دوصدوپنجاه  از  نمی توانند  پنج هزارساله،  تاریِخ  شعار 

سال پیش تر بروند. 
منار جام غور  بناهایی چون  تخریب  و  فرسایش  یقینًا 
استقباِل عامدانۀ  به معنای  مناره های مصای هرات،  و 
هویتی  خاِی  ایجاد  و  تاریخی  گسست  از  حکومت 
این  که  دانست  باید  اما  است.  افغانستان  مردم  برای 
گسست و خای هویتی، در نهایت می تواند به ویرانِی 

دوبارۀ کاخ هاِی تازه ترمیم شده بینجامد. 
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ــد  ــاور ارش ــه و مش ــِت وزارت مالی ــی ـ سرپرس ــون قیوم همای
ــوط  اشــرف غنی و در اصــل همــه کارۀ حکومــت و نهادهــای مرب
ــه و  ــاش می گرفت ــر مع ــزار دال ــدود 2۵0ه ــاالنه ح ــه آن ـ س ب
ــن  ــا ای ــه را او ب ــاِی وزارت مالی ــتر قرارداده ــال، بیش ــن ح در عی
ــده  ــای کمک ش ــکل پول ه ــن ش ــه ای ــا ب ــرده ت ــا می ک ــاد امض نه
ــرف غنی  ــش اش ــود و ولی نعمت ــِب خ ــتان را وارد جی ــه افغانس ب
ســازد. شــاید ۵00میلیــون دالــری کــه ظــرِف ســه ســال گذشــته 
بــه حســاب هاِی پســراِن آقــای غنــی واریــز شــده، از همیــن منبــع 

ــوده باشــد.  ب
ــه  ــم »دولت ســاز« ب ــِی تی ــای اصل ــی یکــی از چهره ه ــای قیوم آق
شــمار مــی رود کــه منابــع مالــی بــرای آن آمــاده می کــرده اســت؛ 
پول هــاِی میلیــون دالری یــی کــه در کمپاین هــای انتخابــاِت 
ســال روان و انتخابــات ســال 201۴ بــه مصــرف رســیده، از 
ــی و  ــای قیوم ــن شــخص فراهــم می شــده اســت. آق ســوی همی
ــوز در  ــا هن ــی آن، ت ــی سیاس ــن حام ــوان اصلی تری ــه عن ارگ ب
برابــر اتهام هایــی کــه بــر او وارد شــده، حرفــی نــزده و یــا اصــًا 
ــخص  ــا مش ــد؛ ام ــه می گوین ــران چ ــه دیگ ــد ک ــت نداده ان اهمی
ــه  ــد و ب ــق بوده ان ــًا موث ــناد کام ــار و اس ــن اخب ــه ای ــت ک اس
همیــن دلیــل هــم قیومــی و ارگ را بــه خاموشــی وادار کرده انــد. 
امــا خاموشــِی این هــا بــه معنــاِی آن نیســت کــه مــردم افغانســتان 
ــاال  ــد. ح ــوع بگذرن ــارِ موض ــانی از کن ــی به آس ــۀ جهان و جامع
دزدی هــای روشــِن آقــای غنــی و تیمــش کامــًا آفتابــی شــده و 
ــای  ــه پول ه ــی ک ــای بین الملل ــردم و نهاده ــاوِت م ــر قض در براب
ــرار دارد.  ــد، ق ــتان کرده ان ــِف افغانس ــود را وق ــده گاِن خ مالیه دهن
اکنــون زمــاِن آن اســت کــه آقــای غنــی و قیومــی پاســخ بدهنــد 
ــد«.  ــس می دهن ــاب پ ــد و حس ــاب می گیرن ــه حس ــه »چگون ک
ــاِی  ــه پول ه ــته اند ک ــی داش ــرق مل ــدان و ِع ــراد وج ــن اف ــا ای آی
ــی،  ــد صــرف فقرزدای ــه مــردم افغانســتان را کــه بای کمک شــده ب
ــی کار، بهداشــت،  ــه میلیون هــا انســان ب ایجــاد زمینه هــای کاری ب
ــه جیب هــای شــخصِی  امنیــت و صدهــا مــورد دیگــر می شــد؛ ب
خــود واریــز کرده انــد و دوبــاره از افغانســتان بیــرون کشــیده اند؟ 
اگــر پنــج ســاِل دیگــر حکومــت در اختیــار ایــن افــراد باشــد، آیــا 

چیــزی در دســترخواِن مــردم باقــی خواهــد مانــد؟ 
ــیدند و  ــر رس ــه نش ــر ب ــی دی ــناد کم ــار و اس ــن اخب ــد ای هرچن
ــاال  ــا ح ــته؛ ام ــه  گذش ــد هفت ــات چن ــزاری انتخاب ــان برگ از زم
ــر نشــده اســت. کمیســیون ســمِع  ــت دی ــِق عدال ــرای تحق هــم ب
ــدون شــک  ــی ب ــدام درســتی را انجــام داده، ول شــکایاِت ســنا اق
ایــن اقــدام کافــی نیســت. از کجــا معلــوم کــه ایــن اقــدام بــرای 
رد گــم کــردِن قضیــه نباشــد؟ از کجــا معلــوم کــه آقــای غنــی در 
ــی و  ــان عموم ــه اذه ــد ک ــته باش ــنا نخواس ــِس س ــا مجل ــی ب تبان

ــد؟ ــب ده ــر فری ــارِ دیگ ــک ب ــی را ی بین الملل
غنــی در طــول پنــج ســال حکومــت دارِی خــود نشــان داد 
ــر  ــری فک ــِز دیگ ــچ چی ــه هی ــود ب ــای خ ــز جیب ه ــه ُج ــه ب ک
نمی کنــد. شــعارهایی مثــل »بــا زورگــو ســازش نمی کنیــم«، 
یــک ادعــاِی گــزاف و دروغیــن اســت. هرجــا کــه زورگویــی در 
ــی رابطــه دارد.  ــای غن ــا آق ــدا می شــود، ب افغانســتان هســت و پی
ــای  ــدر، مافی ــواد مخ ــای م ــه گان، مافی ــهورترین جنایت پیش مش
ــرا  ــد. چ ــاز« ان ــم »دولت س ــه عضــو تی ــاِی عام ــن و دارایی ه زمی
ــدان و محکمــه شــد،  ــار راهــی زن ــرات دو ب ــر پیشــیِن مخاب وزی
ــل  ــرادی مث ــا اف ــار شــد ام ــرژی و آب از کار برکن ــر ان چــرا وزی
قیومــی نه تنهــا کــه هیــچ زمانــی مــورد اتهــامِ ارگ واقــع نشــدند، 
ــِل  ــدل شــده اند؟!... دلی ــت مب ــت و دول ــه کارۀ حکوم ــه هم ــه ب ک
ــد و  ــًا دزد نبودن ــراد واقع ــرا آن اف ــت؛ زی ــح اس ــًا واض آن کام
ــِل  ــرادی مث ــا اف ــد؛ ام ــی کنن ــا دزدان همراه ــه ب ــتند ک نمی خواس
ــاس وارد افغانســتان  ــرای دزدی و اخت ــدا ب ــان ابت ــی از هم قیوم
شــده بودنــد. شــخِص آقــای غنــی هــم سردســتۀ دزدان اســت. او 
ــه در  ــی ک ــه افغانســتان، جــز خــواِن یغمای ــچ دلبســته گی یی ب هی
آن گســترده شــده، نــدارد. او ایــن یغماگــری را از حــوزۀ سیاســت 
و انتخابــات، بــه حوزه هــای اقتصــاد و بازرگانــی گســترانده 
اســت. بــرای متوقــف ســاختِن یــک چنیــن انســانی، بایــد ســکوِی 
ــا تقلــب بــر آن ســوار شــده، از زیــر پــاِی آن  انتخابــات را کــه ب
ــار آرای پــاِک مــردم توســط او و تیمــش  کشــید؛ زیــرا اگــر این ب
ــه یغمــا  ــد، ب ــِد قیومــی آن را تشــکیل می دهن کــه اشــخاصی مانن
بــرود؛ تــا پنــج ســاِل دیگــر آن هــا چیــزی بــرای مــردم افغانســتان 

ــد گذاشــت.  ــی نخواهن باق
ــد  رســوایی آقــای غنــی و قیومــی، فرصــِت غنیمتی ســت کــه بای
ــه نحــِو درســت اســتفاده شــود. بایــد رســانه ها و جامعــۀ  از آن ب
مدنــی بــه اندازه یــی آگاهی  دهــی کننــد کــه نــه نهـــادهای عدلــی 
و قضایــِی افغانســتان، بــل جامعــۀ جهانــی و ســازمان ملــل دســِت 
ایــن تیـــِم مافیایــی و اختاس گــر را از افغانســتان کوتــاه ســازند. 

مافیـاِی غنـی 
از تاراِج بیت المال تا مصادرۀ انتخابات

غنـی و تـازه سـازِی 
داغ هـاِی گـذشته

فرهاد مجیــدی

»ساختن« در همه 
حال کاِر خوبی است 
و ما با گذاشتِن هر 
خشت می توانیم 

نقشی در بازسازی 
کشوِر خود داشته 

باشیم؛ ولی آیا 
بازسازی قصرهای 
شاهاِن گذشته، 
از اولویت های 

اصلِی حکومِت آقای 
غنی است؟ آیا در 
موجودیِت هزاران 
بنـای تاریخِی در 
حال فروپاشِی 

متعلق به شاعران، 
نویسنده گان، 

دانشمندان، فقها 
و اهل کالِم کشور 

ضرور است که 
قصر فالن پادشاه 
که صدسال بیشتر 

قدمت ندارد، با 
میلیون ها دالر 

دوباره سازی شود؟ 
آیا واقعاً آقای 

غنـی از این گونه 
بازسازی ها نیِت 
خیـر دارد و یا 

این که می خواهد 
تاریِخ قومی و 

نژادِی یک برهۀ 
خاص و کوچک 
از تاریِخ طوالنی 
و گشِن کشور را 
دوباره احیـا کند؛ 
برهه یی که با اما 
و اگرهاِی زیاِد 

تاریخی روبه روست 
و بسیاری از اقواِم 

کشور خود را 
مقهور و مورد تعدی 

در همین دوره 
می دانند؟! 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2592  شنبه 27 میزان/ مهر l1398 19 صفرالمظفر l1441 19 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

از نخسـتین سـالروز شـهادت سـتر جنـرال عبدالرازق، 
فرمانـده پیشـین پولیـس کندهـار، دیـروز جمعـه، 26 
میـزان در کابـل گرامی داشـت شـد. در ایـن مراسـم به 
شـمول رهبـران حکومـت وحـدت ملی، شـمار زیادی 
فرماندهـان  حکومتـی،  مقام هـای  سیاسـت مداران،  از 

جهـادی و شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.
سـخنرانان مراسـم دیروز، شـهید عبدالـرازق را یکی از 
اعضـای »دلیـر و راسـتین« نیروهـای امنیتی افغانسـتان 
خواندند و گفتند که شـهید عبدالـرازق فرزند »باهمت، 
باغیـرت و بـا ایمـان« افغانسـتان بـود که جانـش را در 

راه دفـاع از سـرزمین، و مردمـش قربانی سـاخت.
همزمـان بااین، احمدولی مسـعود، رییـس عمومی بنیاد 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  و  شـهید مسـعود 
طـی پیامـی، نخسـتین سـالیاد شـهید عبدالـرازق را بـه 
خانـواده، نزدیـکان، مردم لـوی قندهار، خانـوادۀ جهاد 

و مقاومـت و مـردم افغانسـتان تسـلیت گفته اسـت.
مقاومـت  کـه  اسـت  آمـده  مسـعود  آقـای  پیـام  در 
»آهنیـن« شـهید رازق در مقابـل تروریسـم از یک سـو، 
»نرم خویـی و روابـط گسـتردۀ مردمـی« او به ویـژه بـا 
نسـل جوان افغانسـتان از سـوی دیگر، از شـهید رازق، 

»نمـاد همگرایـی، وحـدت و همدلـی« سـاخته بـود.
احمدولـی مسـعود در بخشـی از پیامـش از سـفرش 
بـه والیـت قندهـار و مهمان نـوازی شـهید رازق یـاد 
کـرده و آورده اسـت: »در سـفرم بـه قندهار بـا میزبانی 
بـا  مفصـل  صحبت هـای  شـهید  رازق  جنـرال  گـرم 
داشـتیم  برنامـه  داشـتیم.  ملـی  مشـترک  دیدگاه هـای 
و  اقـوام  اتحـاد  سـنگ بنای  تقویـت  خاطـر  بـه  تـا 
روحیـۀ وحـدت، روابـط مردمـی شـمال و جنـوب را 
بـا سـازماندهی سـفرهای بـزرگان و جوانـان دو طرف 
آغـاز نماییـم. بعدترهـا در دیـدار ما با جنـرال صاحب 
تادیـن خـان، بـرادر عبدالـرازق شـهید و دو روز قبـل 
بـا هیـأت بـزرگان لـوی قندهـار و کاکای محترم شـان 
حاجـی صاحـب فدامحمـد خـان افغـان، قـرار بـه این 
شـد تـا برنامۀ مشـترک قبلـی را هرچـه عاجل تـر آغاز 
روح  تـا  می طلبیـم  الهـی  بی همتـای  ذات  از  کنیـم. 
جنـرال عبدالـرازق شـهید را بـا جملـه شـهدای صدیق 

ایـن وطـن خشـنود داشـته باشـد«

در عیـن حـال، محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت 
بـرای  کـه  گفـت  دیـروز  مراسـم  در  ملـی  وحـدت 
و  عبدالـرازق  شـهید  فداکاری هـای  از  پاسـداری 
اکادمـی  او،  قهرمانی هـای  نگهداشـتن  زنـده  به خاطـر 
پولیـس افغانسـتان بـه نام شـهید سـترجنرال عبدالرازق 

می کنـد. مسـما 
آقـای غنـی افـزود کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در 
سـال جـاری »چهـار مـوج حمات بـزرگ« دشـمن را 
درهـم کوبیـده و نـاکام سـاختند. او اظهـار داشـت کـه 
مـردم و دولـت افغانسـتان خواسـتار »صلـح پایـدار و 
باعـزت« انـد و بـرای رسـیدن بـه آن، تمام تاش شـان 

را بـه خـرج می دهنـد.
رییـس حکومـت مدعـی شـد کـه صلـح را حکومـت 
وحـدت ملی بـه »گفتمـان« تبدیل کرده اسـت و افزود 
کـه حکومـت وحـدت ملی بـه عنـوان »طـراح، مدافع 
جرگـۀ  لویـه  فیصله هـای  بـه  تطبیق کننـدۀ صلـح«،  و 
مشـورتی صلـح احتـرام قایل اسـت و تعقیـب راهکار 
پیشـنهاد شـدۀ ایـن جرگه را مسـوولیت خـود می داند.
در سـوی دیگـر، داکتر عبـداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی 

حکومـت در این مراسـم گفت که شـهید جنـرال رازق 
یک جوان »سرشـار، بااسـتقامت و سـربلند« افغانسـتان 
بـود کـه بـا سـربلندی زنده گی کـرد و به وحـدت ملی 

و تأمیـن صلـح باورمند بود.
او بـا بیـان این کـه شـهادت جنـرال عبدالـرازق یـک 
»ضایعـۀ بـزرگ بـه قـوای مسـلح و مـردم افغانسـتان 
بـود«، افـزود کـه تحقـق »صلـح باعـزت« و اسـتحکام 
وحـدت ملـی که مبنای بقای افغانسـتان اسـت، آرزوی 

همـۀ شـهدا، به ویـژه جنـرال عبدالـرازق بـود.
داکتـر عبـداهلل اظهـار داشـت کـه مـردم افغانسـتان بـه 
مرحله یـی رسـیده اند کـه دیگـر »توطیه هـای دشـمنان 
نخواهـد  کامیـاب  میان شـان  تفرقه انـدازی«  به خاطـر 
شـد. رییـس اجرایـی در اخیـر سـخنانش بیان داشـت: 
قهرمانی هـای  و  مبـارزات  کارنامـه،  امـروز  »این کـه 
جنـرال رازق بـه عنـوان مثـال و نمونـۀ وطن دوسـتی و 

آزادی خواهـی مطـرح شـده، افتخـار می کنیـم«.
از  و  کندهـار  پولیـس  فرمانـده  عبدالـرازق،  جنـرال 
چهره هـای پُرنفـوذ و و عمده در جنوب کشـور بود. او 
متعلـق به قـوم اچکزی و از مشـهورترین چهره های در 

جنـوب افغانسـتان یـا لویه کندهـار به حسـاب می آمد. 
شـهید رازق از بهـر نقـش برجسـته اش در تأمین امنیت 
کندهـار، مخالفـت بـا جنـگ طالبـان و سیاسـت های 
پاکسـتان در قبـال افغانسـتان بـه شـهرت و محبوبیـت 
رسـیده بـود. بربنیـاد گزارش هـا، شـهید رازق پیـش از 

شـهادتش ده هـا بـار آمـاج حمله قـرار گرفتـه بود.
شـهید عبدالـرازق دو روز مانـده بـه انتخابـات پارلمان 
در سـال گذشـته بـه تاریـخ 26 میـزان در یـک رویداد 
مرمـوز در صحـن مقـام والیـت کندهـار از سـوی یک 
مخافـظ والـی وقـت ایـن والیـت بـه شـهادت رسـید. 
بربنیـاد گـزارش نهادهـای امنیتـی، مهاجـم ماه هـا قبـل 
بـه عنـوان محافـظ والـی وقـت کندهـار آغـاز بـه کار 
کـرده بـود. ایـن رویـداد هنگامـی رخ داد کـه جنـرال 
نیروهـای  فرمانـده  بـا  دیگـر  مقام هـای  عبدالـرازق و 
خارجـی از یـک نشسـت در دفتـر والی کندهـار بیرون 
شـدند. گفتنی اسـت کـه جنرال سـکات میلـر، فرمانده 
رویـداد حضـور  ایـن  نیـز حیـن  نیروهـای خارجـی 

داشـت، امـا به او آسـیبی نرسـید.

مسـووالن نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گویند که کمیسـیون 
انتخابـات هیـچ توجیـه فنـی برای بـه تعویق انداختـن اعام 

نتیجـۀ ابتدایی انتخابـات ندارد. 
میلیـون   9،6 بـرای  انتخابـات  کمیسـیون  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
آمـار  اکنـون  امـا  بـود،  گرفتـه  آماده گـی  رأی دهنـده 
رأی دهنـده گان حـدود 2 میلیون 700 هزار اسـت، این تاخیر 

بـه چـه دلیـل اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات از احتمـال 
تاخیـر 3 روز تـا یک هفتـه در اعام نتیجـۀ ابتدایی انتخابات 

خبر داده اسـت. 
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات از وارد شـدن 9۵ درصـد 
خبـر  سیسـتم  در  رأی  دهنـده گان  بایومتریـک  اطاعـات 
فنـی  چالش هـای  دلیـل  بـه  کـه  می گوینـد  امـا  می دهنـد. 

احتمـال تاخیـر در اعـام نتیجـۀ ابتدایـی وجـود دارد. 
یوسـف رشـید، رییس اجرایی بنیاد انتخابـات آزاد و عادالنۀ 
افغانسـتان یـا فیفا با اشـاره به تاخیـر در روند اعـام ابتدایی 
نتیجـۀ انتخابـات، می گویـد: تاخیـر در اعـام نتیجـۀ ابتدایی 
مسـووالن  تخنیکـی  نگـرش  ضعـف  در  ریشـه  انتخابـات 
انتخابـات  پیش بینـی کمیسـیون  دارد؛  انتخابـات  کمیسـیون 
ایـن خوش بینـی کاذب سـبب  و  بـود  خیلـی خوش بینانـه 

چالـش در رونـد اعـام نتیجـۀ انتخابات شـد.
رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان 
می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  )فیفـا( 
رأی  میلیـون   9،6 بـرای  را  آماده گـی  انتخابـات  کمیسـیون 
دهنـده داشـت، اما اکنـون که آمـار رأی دهنده گان بـه مراتب 
کمتـر اسـت، بازهـم ایـن کمیسـیون دچـار چالـش در روند 

اعـام نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات شـده اسـت. 
آقـای رشـید بـا اشـاره بـه آمـار پاییـن رأی دهنـده گان در 
روز انتخابـات، می گویـد: کمیسـیون انتخابـات هیـچ توجیه 
تخنیکـی بـرای بـه تعویـق انداختـن اعـام نتیجـۀ ابتدایـی 

انتخابـات نـدارد. 
بـه گفتـۀ او، کمیسـیون انتخابـات بـه کـم کاری و ضعـف 
مدیریتـی خـود بایـد اعتـراف کنـد؛ زیـرا ادعـای آماده گـی 

تخنیکـی بـرای مصونیـت سیسـتم از تهاجم هکرهـا و انتقال 
رأی در چنـد ثانیـه بـه سیسـتم و غیـره خبر داده بـود، اما در 
اخیـر دیـده شـده ایـن کمیسـیون ظرفیـت آنچنانـی را ادعـا 

می کـرد نـدارد. 
او گفـت کـه بررسـی های رأی هـای باطـل شـده نیـز زمـان 
زیـاد را نیـاز دارد تـا بـه محـات رأی دهـی و صندوق هـای 

آن دوبـاره تطابـق داده شـود. 
او گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات نیـاز بـه کارهـای بیشـتر 
پیـش از اعـام نتیجـۀ انتخابـات دارد، امـا اگر ایـن کارهای 
به صورت درسـت صورت نگیرد و کمیسـیون تعمق بیشـتر 
را بـه خـرچ ندهـد، نتیجـۀ برآمـده از آن نیـز قابـل پذیریش 

بود.  نخواهـد 
احتمـال تاخیـر در اعـام نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات ریاسـت 
حمهـوری ششـم میزان در حالی اظهار می شـود کـه پیش از 
ایـن رییـس کمیسـیون انتخابـات ادعا کرده بود کـه یک روز 
پـس از برگـزاری انتخابـات نتیجـۀ ابتدایی را اعـام خواهد 

کرد. 
مسـئوالن در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، امـا می گویند که 
هنوزهـم بخشـی از اطاعـات وارد سـرور عمومـی نشـده 
اسـت و امـکان دارد کـه تا 2 تـا 3 روز و یا یـک هفته نتیجه 

ابتدایـی انتخابـات، بـا تأخیر اعام شـود.
درصـد   9۵ کـه  افزده انـد  همچنـان  نهـاد  ایـن  مسـووالن 
شـده  سیسـتم  وارد  رأی دهنـده گان  بایومتریـک  اطاعـات 
اسـت و روز چهارشـنبه )2۴ میـزان( آخرین فرصـت به این 

کار گفتـه شـده بـود.  
کمیسـیون  کـه  می شـود  بیـان  حالـی  در  اظهـارات  ایـن 
انتخابـات از قرنطیـن 2300 دسـتگاه بایومتریـک خبـر داده 
اسـت و همچنـان ایـن کمیسـیون از الدرک شـدن نزدیک به 
700 کارت حافظـه و دیوایـس دسـتگاه های انگشـت نگاری 

خبـر داده اسـت. 
انخابـات  کمیسـیون  کمیشـنر  عبـداهلل،  محمـد  موالنـا 
می گوید:اگـر کـدام کارت حافظـه یـا دیوایـس اضافـی ایـن 

جـا بیایـد چـون تمـام محـات و مراکـز مـا ثابـت اسـت و 
پیـش ما تعـداد رای دهنـدگان معلـوم اسـت، در جریان این 
تصفیـه و پاکسـازی اگـر چیـزی وارد شـده باشـد، بیـرون 

می شـود و قابـل انتقـال بـه آرای سـالم نیسـت.
از سـویی هم، برخی از نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
می گوینـد کـه روند تاخیر در اعـام نتیجۀ ابتدایـی انتخابات 
بـه ماه هـا طـول خواهـد کشـید. احمـد ولـی مسـعود، نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، گفتـه اسـت کـه ایـن اولیـن 
تاخیـر نخواهـد بـود و ایـن از روزها بـه هفته  هـا و ماه طول 

خواهد کشـید. 
امـا اورنـگ زیـب، عضـو کمیسـیون انتخابـات، گفته اسـت 
که مسـوولیت دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات اسـت  تا انتقال 
اطاعـات و تحلیـل بـه پیش ببـرد و بتوانیـم تـا  چنـد روز 
نتیجـه را اعـام کنیـم، اگـر تأخیر هـم صورت گیـرد تا چند 

روز اسـت و بـه هفتـه و مـاه طول نمی کشـد.
از سـویی هـم، ناظـران دسـته های انتخاباتـی از شـفافیت در 
رونـد انتقال اطاعات بـه ذخیرگاه مرکـزی آرای بایومتریک 

شـده اطمینـان می دهند.
گفتـه می شـود کـه تا اکنـون اطاعـات 1میلیـون و 66۴هزار 
و 700 رأی دهنده وارد سـرور مرکزی اطاعات شـده اسـت. 
همچنـان، 23هـزار و 176 فـورم نتایـج را وارد ایـن سـرور 

آرای بایومتریک شـده اسـت. 
کمیسـیون انتخابـات هفتـه گذشـته اعـام کرد کـه 0۵0 صد 
هـزار رأی باطـل شـده اسـت؛ همچنـان نزدیـک بـه ۴ هزار 

محـل رأی دهـی تـا هنوز وارد سیسـتم نشـده اسـت. 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان سـال جاری 
برگـزاری گردیـد، کمیسـیون انتخابـات ادعـا می کنـد کـه 2 
میلیـون 700 هزار ر رأی دهنده در انتخابات شـرکت کرده اند 
و نـزد کمیسـیون انتخابـات تنهـا رأی هـای بایومتریک شـده 
اعتبـار دارد. دفتر معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان، 
ایـن  از  افغانسـتان  بین المللـی  حامیـان  و  سـفارت خانه ها 

تصمیـم کمیسـیون انتخابـات اسـتقبال کرده اند. 

نهادهای ناظر:
کمیسیون انتخابات توجیه فنی برای تعویق اعالم نتیجۀ ابتدایی ندارد

در نخستین سالروز شهادت جنرال عبدالرازق مطرح شد:

افغانستان نیازمند صلح پایدار و با عزت است روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2592  شنبه 27 میزان/ مهر l1398 19 صفرالمظفر l1441 19 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

آینـده از منظِر 

هگـل

 بخش چهارم و پایانی

محمدمهدی اردبیلی

هـگل مجبـور اسـت ایـن وضعیـِت آخرالزمانـی را در 
خارج از دسـتگاه خود، دسـت کم بر روی مرزهای آن، 
قـرار دهد. به بیــان دیگـر، در هگل همه چیـز  تاریخی 
اسـت، جـز یـک اسـتثناء یعنـی خـود تاریـخ. در هگل 
همـه چیـز روحانی اسـت، جز یک اسـتثناء، خود روح 
مطلـق. و بـا توجـه بـه مباحـث فـوق، می تـوان ادعـا 
کـرد کـه در هگل همـه چیـز دیالکتیکی اسـت، غیر از 
یـک اسـتثناء، دانـش مطلـق یـا پایـان تاریخ. بـه همین 
دلیـل اسـت که »تـا جایی که ایـن »خود« خویشـتن را 
درک می کنـد، از شـکل زمـان فـرا مـی رود«]27[. یا به 
تعبیـر جالب تـر، خـود هگل در آخرین عبـارت از عقل 
در تاریـخ کـه بیشـتر یـادآور تمایز سـرمدیت جوهر و 
دیمومـت حالت نزد اسپینوزاسـت، »در بررسـی تاریخ، 
بایـد راه درازی را کـه تاکنـون بـه اجمـال شـرح دادیم 
و ایـده به وسـیلۀ آن غایـات خود را تحقق می بخشـد، 
بپیماییـم. ولـی درازی زمان، امری نسـبی اسـت و روح 
بـه ابدیـت تعلـق دارد. مـدت، بـه معنای درسـت واژه 

بـرای روح وجود نـدارد«]28[.

دفاع از روش: بر ضد هگل  
اگـر یادداشـت پیـِش رو را همیـن جـا به پایـان ببریم، 
حـِق مطلـب ادا نشـده اسـت و تنهـا این سوءبرداشـت 
بـه ذهـن مخاطـب خطور می کنـد که با نقـد هگل حق 
لیبرالیسـت ها  پراگماتیسـت ها و  )از  منتقدانـش  بـه  را 
گرفتـه تـا پوزیتیویسـت ها و پسـت مدرن ها( داده ایـم. 

امــا به هیـچ وجه!
انتقـاد اصلـی وارد بـه هگل این اسـت که چـرا خود را 
از ایـن عمـارت بیرون گذاشـت؟ چـرا خود را مسـتثنا 
کـرد؟ بنابرایـن، روش دیالکتیکی همچنـان این قابلیت 
را دارد کـه بـا تکیـه بر دو عامل نفـی و درون ماندگاری 
همچنـان کارآمـد باشـد. امـا بـرای تحقـق ایـن هدف، 
پیـش از هـر چیـز بایـد بـا این سـاح بـه سـراِغ خود 
هـگل رفـت و بـا نقـد دیالکتیکـی خـود وی، بـه دفاع 
از روشـش پرداخـت و نهایتـًا، همان  گونـه کـه باتـای 
می گویـد، نشـان داد کـه »خـود هـگل نیز نمی دانسـت 

کـه تا چـه حد حـق داشـت«]29[. 
شـاید هـگل خوش بینـی غیردیالکتیکی اش را کـه البته 
داشـت،  اندیشـه اش  رومانتیـِک  ریشـه های  از  نشـان 
بـه ایـن دلیـل بـه دیالکتیـک روحانـی تزریـق کـرد که 
روشـن گری  میـراث  عقـِل  فروپاشـی  و  نابـودی  از 
یـک  از  عرفانـی  ضدعقل گـرای  جریانـات  غلبـۀ  و 
سـوی  از  ضدفلسـفه  علم گـرای  جریانـات  و  سـو، 
دیگـر می ترسـید. همـان ترسـی کـه باعـث شـد برای 
نژادپرسـتانه  شـبه دموکراتیک  اندیشـه های  بـا  مقابلـه 
در  کنـد.  دفـاع  پـروس  دولـت  از  آنارشیسـت،  و 
نتیجـه هـگل اتفاقـًا آن قدرهـا هـم کـه وانمـود می کند 
خوش بیـن نیسـت، بلکـه نگرانـی اش را در پـس نقاِب 
امـر  ایـن  نتیجـۀ  و  می سـازد.  پنهـان  خوش بینـی اش 
نـه دفـاع از عقـل، بلکـه ترسـو بـار آوردِن خـود عقل 
اسـت؛ آن هـم عقلـی کـه بـه لطـِف روش دیالکتیـِک 
هگلـی توانایـی تـن سـپردن بـه نفـی را داراسـت. تنها 
راه نجـات چنیـن عقلی، امیـِد چنین عقلـی، همان گونه 
کـه هورکهایمـر نیز اشـاره می کند، »در رهایـی عقل از 
تـرس، تـرس از یـأس و ناامیــدی، نهفته اسـت«]30[. 
هـگل بایـد ایـن ترس را کنـار گذاشـته و به نقـد، نفی 
و حتـا مـرگ تـن دهـد، چـرا کـه بـه تعبیر خـود وی، 

»حیـات روح، حیاتـی نیسـت که خـود را از مرگ پس 
کشـد و از دسـترس ویرانـی مصــون نـگاه دارد، بلکه 
حیاتـی اسـت که مـرگ را تاب مـی آورد و خـود را در 
آن تـداوم می بخشـد. روح تنهـا زمانـی بـه حقیقتـش 
دسـت می یابـد کـه خـود را در اوج تجزیه شـده گی و 

شـقاق بیابـد«]31[.
در چنیـن بسـتری اسـت که می تـوان »آینـدۀ« هگلی را 
احیـاء کـرد. آینـده از منظـر دیالکتیـک هگل، نـه پایان 
نـه اوج سـلطنت مطلقـه  تاریـِخ آرام و بی دغدغـه و 
اسـت، بلکـه در یک کام، آینـدۀ حقیقی هگلـی، پایان 
تاریـخ هگلی، نتیجـۀ رادیکال منطـق دیالکتیکی، نوعی 
نـه« اسـت کـه  انقابـِی »همواره-هنـوز  آرمان گرایـی 
هیـچ گاه نـه خـود را  خارج از تاریخ قـرار می دهد و نه 
نفی کننده گـی خـود را وا می نهـد. چـرا کـه بـه محض 
خـروج از تاریخ، بـه محض ایسـتایی و آرامش، وجود 
خود را که ذاتًا شـدن و حرکت اسـت از دسـت داده و 
چنـان صلب و سـخت و اسـتوار می شـود که بـه تعبیر 

مارکـس، »دود شـده و به هوا مـی رود«]32[. 
در  گویـی  نوشـته هایش،  آخریـن  از  یکـی  در  هـگل 
بـا کنـار رفتـن پرده هـای اروس و  آسـتانۀ مـرگ )و 
عیـان شـدن تاناتـوس( بـه بصیـرت فـوق دسـت یافته  
و از پنهـان کردِن ترسـش ناتوان اسـت. وی بـا نگرانی 
بـه آینـدۀ جهـان )گویـی بـه آینـدۀ منطقـی دیالکتیـک 
بـه  آن  از  متفـاوت  تصویـری  و  می نگـرد  خـودش( 

می دهـد: دسـت 
»ایـن مبـارزه از ایـن هـم خطرناک تـر خواهـد گشـت. 
دیگـر قـدرِت برتـری وجـود نخواهد داشـت کـه میان 
مصلحـت صاحبـان امتیـاز و درخواسـت بـرای آزادی 
واقعی تـر میانجی گـری کنـد، قـدرت برتـری کـه ایـن 
تعارض هـا را محـدود کنـد و آن هـا را بـا هـم آشـتی 
دهـد. ... بدین گونـه ایـن فراگـرد ممکن اسـت به جای 
بـه انجـام رسـاندن یـک اصـاح، یـک انقاب بـه بار 

آورد«]33[.
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هگل خوش بینی 
غیردیالکتیکی اش را که البته 
نشان از ریشه های رومانتیِک 

اندیشه اش داشت، به این دلیل 
به دیالکتیک روحانی تزریق کرد 
که از نابودی و فروپاشی عقِل 

میراث روشن گری و غلبۀ جریانات 
ضدعقل گرای عرفانی از یک سو، 
و جریانات علم گرای ضدفلسفه 
از سوی دیگر می ترسید. همان 
ترسی که باعث شد برای مقابله 
با اندیشه های شبه دموکراتیک 
نژادپرستانه و آنارشیست، از 

دولت پروس دفاع کند. در نتیجه 
هگل اتفاقاً آن قدرها هم که 

وانمود می کند خوش بین نیست، 
بلکه نگرانی اش را در پس نقاِب 
خوش بینی اش پنهان می سازد. و 
نتیجۀ این امر نه دفاع از عقل، 
بلکه ترسو بار آوردِن خود عقل 
است؛ آن هم عقلی که به لطِف 
روش دیالکتیِک هگلی توانایی 
تن سپردن به نفی را داراست



سال l11 شمارۀ مسلسل l2592  شنبه 27 میزان/ مهر l1398 19 صفرالمظفر l1441 19 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

نوشـتن دربـارۀ تصـوف یـا همـان عرفـان اسـامی، کاری 
تقریبـًا غیرممکـن اسـت.  در قـدمِ اول قّله هـای مرتفعی در 
پیش چشـِم انسـان ظاهر می شـوند که هرچه طالب بیشـتر 
در جسـت وجوی راه باشـد، وصـول بـه هرگونـه هدفـی 
مشـکل تر می نمایـد. وی ممکـن اسـت در گلزارهای شـعِر 
عارفانـه سـکنا گزیـده و یـا در صـدد رسـیدن بـه قله هـای 
بلنـِد تفّکـرات و نظریـات عرفانـی حکمـت الهـی باشـد. 
ممکـن اسـت در وادی هـای قابـل دسترسـی تقدیـس از 
عرفـای مشـهور توقـف نمـوده و یـا این کـه در بیابان هـای 
بی پایـاِن خطبه هـا و مواعـظ نظـری دربـارۀ ذات خداونـد، 
جهـان و یـا ماهیـِت تصـوف پیـش رود و یـا این کـه...   بنا 
بـر هـر تقدیر، تنهـا افـرادِ معـدودی می توانند بـه دورترین 
کوهسـارها جایـی کـه مـرغ افسـانه یِی سـیمرغ زنده گـی 
می کنـد، پـرواز نماینـد و به جایی برسـند کـه بفهمند آنچه 
را بـه دنبالـش بوده انـد در واقـع در دروِن خود ایشـان بوده 

ست. ا
 حمـد و سـتایش مـر خدایی راسـت کـه بنـده گاِن خویش 
را وسـیله یی بـرای درک ذات متعالـی اش جـز اظهـار عجز 
و فروتنـی در مقامِ این درک و شـناخت، عطا نکرده اسـت. 
از ابوحفـص پرسـیدند صوفـی کیسـت. پاسـخ داد صوفـی 
کسـی اسـت که نپرسـد صوفی کیست. در سـال های اخیر، 
کتـب زیـادی دربـارۀ تصـوف و حیـات معنـوی در اسـام 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. هر یـک از ایـن کتب و رسـاالت 
یـک وجـه از قضیـه را مـورد عنایت قـرار داده اسـت؛ زیرا 
پدیده یـی کـه بـه نـامِ تصـوف خوانـده می شـود، آن چنـان 
وسـیع و گسـترده و ظهـور و نمـودِ آن بـه حـدی متنـوع و 
رنگارنـگ اسـت که هیچ کس جـرأت توصیِف کامـِل آن را 

بـه خـود نمی دهد. 
در بدءاالمـر بایـد تعریفـی از تصـوف داشـته باشـیم. برای 
نزدیـک شـدن بـه معنـای جزیـی آن، ابتـدا بایـد از خـود 
بپرسـیم عرفـان یـا باطنی گـری بـه چـه معناسـت؟ آیـا در 
پشـِت ایـن الفـاظ چیـزی پوشـیده و مرمـوز اسـت کـه بـا 
وسـایل عـادی و یـا بـا کوشـِش عقانـی قابـل حصـول 

؟ نیست
  تصـوف عبـارت اسـت از جریـان روحانـِی عظیمـی که از 
میـاِن همـۀ ادیـان می گـذرد. در وسـیع ترین معنـای کلمـه 
می تـوان آن را بـه حکمـت، عشـق، نـور یـا عدم )الشـی ء( 
معنـا کـرد.  در هـر صـورت، چنیـن تعریفاتـی صرفًا اشـاره 
و دلیـل راه هسـتند؛ چـرا کـه حقیقتی کـه غایـت و منظور 
هرگـز  ناگفتنـی،  و  سـربه ُمهر  حقیقتـی  اسـت،  عـارف 
از طریـق انحـای عـادِی ادراک قابـل فهـم و یـا توصیـف 
نیسـت، نـه فلسـفه و نـه منطـق هیچ کـدام قـادر بـه فـاش 
سـاختن آن نیسـتند؛ تنهـا حکمـت دل، عرفـان یـا معرفِت 
خفـی اسـت کـه می تواند بعضـی از زوایـاِی آن را روشـن 
سـازد. یعنـی تجربه یی روحانـی که به روش های حسـی و 

یـا عقلـی متکـی نباشـد، مـورد نیاز اسـت.
 هرچـه انسـان خـود را از تعلقـات و وابسـته گی های ایـن 
جهـان بیشـتر آزاد سـازد و یـا بـه روایـِت صوفیـان »آیینـۀ 
قلـب خویـش را بیشـتر صیقل دهـد« این نور باطنی بیشـتر 
خواهد شـد.  تنها پس از گذشـِت یـک دورۀ طوالنی تطهیر 
و تهذیـب روحـی اسـت که سـالک بـه جایی می رسـد که 

عشـق و معرفـِت باطنـی را بـه او عطـا می کنند. 
 عرفـان و تصـوف را می تـوان بـه عنوان »عشـق بـه مطلق« 
تعریـف نمـود؛ چـرا که نیرویـی کـه معرفت حقیقـی را از 
زهـد و ریاضت کشـی محـض جدا می سـازد، همان عشـق 
و محبـت اسـت.  عشـق بـه خداونـد تبـارک و تعالـی، فرد 
سـالک را قـادر می سـازد تـا همـۀ دردهـا و آالمـی را کـه 
خداونـد بـه منظـور آزمایـش و تطهیـِر روح بـه او نـازل 

می کنـد، تحمـل نمـوده و بلکـه آن را لّذت بخـش یابـد. 
 انسـان می توانـد ایـن افـکار و عقایـد ذاتـًا سـاده را در هر 
مکتـب عرفانـی و صوفیانه یـی بیابـد. اهـل عرفـان در همۀ 
مذاهـِب عالـم سـعی کرده اند تـا تجربیـات متنـوِع خویش 

را در سـه گـروه از صـور ذهنـی مختلـف تداعـی نمایند: 
در  خداونـد:  جسـت وجوی  در  پایان ناپذیـر  تـاش   .1
را  راه  آن  بایـد  طریقـت  رهـرِو  یـا  سـالک  کـه  طریقتـی 
در طلـب خداونـد طـی نمایـد، نمـود و ظهـور می یابـد. 
همان گونـه کـه در تمثیـات مختلفی که در باب »پیشـرفت 
سـالک« و یـا »سـفر آسـمانی« وارد شـده، دیـده می شـود.
 2. تحـول و تبـدل روح آدمـی از طریـق درد و محنـت و 
پاالیش هـای سـخت صـورت می پذیرد کـه معمـوالً با علم 
کیمیـا و یـا فرآیندهایـی از طبیعـت و علـوم ماقبـل دانـش 
جدیـد تداعـی می شـود: بدیـن معنـا کـه آرزوی دیرینـۀ 
تبدیـل فلـزات پایـه بـه طـا در سـطح روِح آدمـی تحقـق 

پیـدا می کنـد. 
 3. باالخـره، دل تنگـی و دورافتاده گـی عاشـق و میـل وافِر 
او بـه اتحـاد بـا معشـوق )خداونـد( در سـمبل هایی کـه 
از عشـق انسـانی اخـذ شـده اند نمـود پیـدا می کنـد. غالبـًا 
ترکیـب غریـب و فریبنده یـی از عشـق الهـی و انسـانی در 
ادبیـات عارفانـه بـه چشـم می خـورد.  عرفـا )صوفیـان( در 
تقـرب  در  را  دوگانه یـی  مشـِی  خـود،  شـکل گیری  دورۀ 
بـه خـدا پیـش گرفتنـد.  همان گونـه کـه هجویـری عـارف 
متوفـای 1071میـادی در بحـث خویـش راجـع بـه حـال 
انـس و هیبـت می گویـد: فـرق اسـت میـان دلـی کـه از 
جالـش انـدر آتـِش دوسـتی سـوزان بـود و از آن دلی که 
از جمالـش در نـور مشـاهده فـروزان )کشـف المحجوب، 
367(. »فـرق اسـت میـان آنکه انـدر افعال متفّکر بـود و از 
آنکـه انـدر جال متحیّر بـود.  از این دو یکـی ردیف خّلت 
بـود و دیگـری قریـن محبت)کشـف المحجوب، 373(«. 

انسـان همچنیـن می توانـد تمایـزی را که توسـط جامی در 
سـخن صوفیـان و اصـل )اهل وصـل( به میان آورده شـده، 
در نظـر آورد. وی می گویـد: »اهـل وصـل بعـد از انبیـاء 
صلـوات الرحمـن علیهـم، دوطایفه اند: اول مشـایخ صوفیه 
کـه به واسـطۀ کمال متابعـت رسـول اهلل)ص( مرتبۀ وصول 
یافته انـد، و بعـد از آن در رجـوع بـرای دعـوت خلـق بـه 
طریـق متابعـت مأذون و مأمون شـده اند. ایـن طایفه کامان 
مکّمـل انـد که فضـل و عنایـت ایشـان را بعد از اسـتغراق 
در عیـن جمـع ولّجـۀ توحیـد از شـکم ماهی فنا به سـاحل 
تفرقـه و میـدان بقـاء خـاص و مناصـی ارزانی فرمـوده تا 
خلـق را بـه نجـات و درجـات داللـت کننـد. و امـا طایفـۀ 
دوم آن جماعـت انـد کـه بعـد از وصـول بـه درجـۀ کمال، 
حوالـۀ تکمیـل و رجـوع بـه خلق از ایشـان نرفـت و غرقۀ 
بحـر جمـع گشـتند و در شـکم ماهـی فنـا چنـان ناچیـز و 
مسـتهلک شـدند کـه از ایشـان هرگـز خبـری و اثـری بـه 
سـاحل تفرقه و ناجیت بقا نرسـیده و درسـک زمرۀ سـکان 
قبـاب غیـرت قطـان دیار حیـرت انخـراط یافتنـد و بعد از 
کمـال وصـول، والیـت تکمیـل دیگـران به ایشـان مفوض 

نگشـت«)جامی، نفحات االنـس، 7-8(.
 تفـاوت و تمایـزی کـه تاریـخ ادیان جدید بیـن به اصطاح 
روح یـا روحیـۀ »پیامبرگونـه« و »عارفانـه« قایل می شـود را 
می تـوان بـه وضـوح در توصیـف فوق الذکـر جامـی از دو 

طایفـۀ صوفیه مشـاهده نمود:
1. آن هایـی کـه به گوشه نشـینی و عزلِت کامـل روی آورده 
و در اولیـن »هجـرت از خـود به سـوی معبود واحـد« تنها 

در فکـر نجات و رسـتگاری خویش هسـتند.
مقـام  در  خویـش  عرفانـی  تجربـۀ  از  کـه  آنانـی   .2  
والیت گونـه و باالتـری رجـوع نمـوده و قـادر بـه راهبری 

هسـتند. هدایـت  طریـق  در  دیگـران 

 نحوۀ نگرش و برخورد با پدیدۀ تصوف یا عرفان
بـا پدیـدۀ تصـوف )عرفـان(   نحـوۀ نگـرش و برخـورد 
چندجانبـه اسـت. تجزیـه و تحلیـِل تجربـۀ عرفانـی کاری 
تقریبـًا غیرممکـن می نمایـد؛ زیرا کـه واژه ها هرگـز قادر به 
وصـل بـه اعماق آن نیسـتند.  حتـا ظریف تریـن تحلیل های 
کـه  همان گونـه  دارنـد،  محدودیـت  نیـز  روان شناسـانه 
صوفیـان )عرفـا( می گوینـد واژه هـا تـا سـاحل اقیانـوس 
عرفـان پیشـتر نمی آینـد.  فهـم و درک تصـوف از طریـق 
تحلیـل و بررسـی سـاختارهای معیـن و معلـوم سـاده تر به 
نظـر می رسـد.  از آن جـا که تصوف تـا حد زیـادی بر اصل 
آییـن ورود و پذیـرش فـرد طالـب یـا مریـد بنـا شـده، لذا 
بررسـی و مطالعـۀ زمینه هایـی نظیـر روش هـای متفـاوت 
سلسـله های  بیـن  در  کـه  ممارسـت هایی  روحـی،  تعلیـم 
گوناگـون صوفیـه عمـل می شـود، مراحـل روان شـناختی 
و پیشـرفت و تکامـل مریـد، نحـوۀ شـکل گیری هریـک از 
سلسـله ها، و نقـش اجتماعـی و فرهنگـی هـر کدام بسـیار 
جالـب و آموزنـده خواهـد بـود.  امـا در تفسـیر و تأویـل 
کتـب عرفانـی اسـامی نبایـد ایـن مطلـب را از خاطر دور 
داشـت کـه بسـیاری از کلمـات و سـخنانی را که مـا دارای 
معانی فلسـفی یـا کامی عمیقـی می دانیـم، در اصل ممکن 
اسـت بـه منظـور بـازی با کلمـات ادا شـده باشـند. پاره یی 
از تعاریفـی کـه در کتب کاسـیک تصوف یافت می شـوند، 
احتمـاالً بـه عنـوان نوعـی معمـا بر زبان شـیوخ و بـزرگان 
طریقـت جـاری شـده اند.  تناقـض بـه منظـور ضربـه زدن 
جهـت بیدار کردِن شـنونده یـا آتش بحث را روشـن کردن 
و یـا گیـج و حیـران کـردِن قـوای عقانی تـا این کـه زمینه 
بـرای فهـم و درک غیرمنطقـی یـا »حالـت« و یـا »مقـام« 

عرفانـی مـورد نظـر فراهم شـود.

 نظر صوفیه در مورد منشای نام تصوف
 تعاریـف صوفیـه بـه دوران اولیـۀ صوفی گـری برمی گردد. 
پنجـم  )قـرن  میـادی  یازدهـم  قـرن  نیمـۀ  در   هجویـری 
هجـری( این بحـث را چنیـن جمع بندی می کنـد: »گروهی 
گفته انـد کـه صوفـی را از آن جهـت صوفـی خواننـد کـه 
جامـۀ صـوف دارد. گروهـی گفته انـد کـه بـدان صوفـی 
خواننـد کـه انـدر صـف اول باشـند و گروهـی گفته انـد 
کـه بـدان صوفـی خواننـد کـه تولـی بـه اصحـاب صفـه 
کننـد و گروهـی گفته انـد کـه ایـن اسـم از صفـا مشـتق 
است)کشـف المحجوب، 30( امـا تصـوف چیـزی بیـش از 

این هاسـت. 
 جنیـد رهبـِر بامنـازِع مکتـب عراقـی عرفـان و تصـوف 
می نویسـد:  سـال910م.  /298ه.  ق (  در  )متوفـی  اسـامی 
»تصـوف بـا کثـرت نمـاز و روزه حاصـل نمی شـود، بلکـه 
آن، اطمینـان قلـب و سـخای روح آدمـی است«)ابوالقاسـم 
متصوفـۀ  و  عرفـا  ص  60(.  قشـیریه،  رسـائل  قشـیری، 
اسـامی، هنگامـی کـه تصوف و اوصـاف عرفـا و صوفیاِن 
نمونـه را مـورد بحـث قـرار می دادنـد، از بـازی بـا ریشـۀ 
شـود  مصفـا  محبـت  بـه  »آنکـه  می بردنـد  لـذت  »صفـا« 
صافی بود وآنکه مسـتغرق دوسـتی شـود و از غیر دوسـت 
بـری شـود صوفـی بود«)کشـف المحجوب، ص  3۴( یعنی 
این کـه کسـی کـه کامـًا جـذب معشـوق الهـی گردیـده و 
بـه هیـچ چیـز جـز ذات مقـدس او نمی اندیشـد، بـه مقـام 
واقعـی صوفـی بـودن دسـت یافتـه اسـت.  حتـا عـارف و 
شـاعر بزرگـی چـون موالنـا جال الدیـن محمدبلخـی در 
مثنـوی معنـوی )دفتر سـوم، بیت 3261( تصـوف را به این 
صـورت تعریـف می کنـد: »ما التصـوف قال وجـدان الفرح 
فـی الفـؤاد عنـد اتیـان القـرح«؛ »تصـوف چیسـت؟ گفت: 
یافتـن فـرح و شـادی هنگامی کـه غـم و انـدوه می آیـد«. 

تصوف در دوران اولیۀ شکل گیری تصوف
معنـای  بـه  عمدتـًا  خـود،  شـکل گیری  اولیـۀ  دوران  در   
»درون گرایـی«)روی بـه درون آوردن( بود؛ تجربۀ شـخصی 
مرکـزی اسـام »اعـام این کـه خدا یکـی اسـت«. صوفیان 
همـواره در داخـل حصارِ اسـام باقی می ماندنـد و گرایش 
هیـأت عرفانـِی آنـان هرگـز از ناحیـۀ قبـول هیچ کـدام از 
مکاتـب فقهـی و شـرعی زمانـه محدودیـت نمی یافـت و 
هیچ یـک از اختافـات بیـن مذاهـب و بحث هـای کامـی، 
مـورد عاقـۀ آن ها نبود.  همچنیـن در رابطه با کسـب علوم 
مختلفـه بـه مقـدار ضـرورت بسـنده می کردنـد؛ بـه عنوان 
مثـال در مـورد علـم نجـوم و جغرافیـا بـه آن مقـدار کـه 
می توانسـتند جهـت مکـه را پیـدا کننـد و در جهـت قبلـه 
نمـاز بگذارنـد و از علـم ریاضیـات به آن مقدار کـه بتوانند 
به وسـیلۀ آن مقـدار زکات و عشـر را تعییـن کننـد، اکتفـا 
می کردنـد  و بـر ایـن بـاور بودنـد: علم یـا دانش کـه طلب 
آن بـر هـر مـرد و زن مسـلمان واجـب اسـت، عبـارت از 
علـم بـه وظایـف و تکالیـف اسـامی  اسـت: علم جـز بهر 
حیـات حـق مخـوان/ وزشـفا خواندن نجـات خـود مدان. 
علـم دین فقه اسـت و تفسـیر و حدیث/ هرکـه خواند غیر 

ایـن گـردد خبیث)عطـار، مصیبت نامـه، ص  ۵۴(. 
اهـل تصـوف از همان ابتـدا بین صوفی حقیقـی )متصوف( 
و مصطـوف کسـی کـه ادعـای صوفـی بـودن می کنـد امـا 
در حقیقـت یـک مزاحـم بی فایـده و حتـا خطرناک اسـت، 

تفـاوت قایـل شـده اند. آن ها خوب می دانسـتند کـه »طریق 
سـپردن معانی بسـیار دشـوار باشـد جز برای آنکه وی را از 
بـرای آن آفریـده باشـند«. برای کسـی که بـه جهت صوفی 
شـدن زاییـده نشـده اسـت، اختیـار طریقـۀ تصـوف عمـًا 
غیرممکـن اسـت. صوفئـی نتـوان به کسـب اندوختـن/ در 
ازل آن خرقـه بایـد دوختـن. و کوشـش فـرد بـرای صوفی 
شـدن )بـدون مقـدرات ازلـی( ماننـد کار خـری بـود که به 
جدوجهد بخواهد اسـبی گردد: راسـت نایـد صوفئی هرگز 
بـه کسـب/ خـر کجا گـردد بـه جد و جهـد اسـب؟)عطار، 

مصیبت نامـه،ص.  70-71(. 
انتقـاد  در  میانـه رو،  صوفیـان  و  مسـلمان  نوگرایـاِن  امـا 
خویـش از پرسـتش شـیوخ و اقطـاب طریقـت و پیـران 
ساسـل جلوه یـی از اسـام مردمـی کـه خطـراِت آن را تـا 
کسـی خـود در مشـرق زمین زنده گـی نکنـد درسـت درک 
نمی نمایـد- اتحـاد و هم زبانـی کامـل دارنـد.  امـا جهـت 
رسـیدن بـه ایـن نقطـه ابتـدا بایـد راه طوالنـی تاریخچـۀ 
بیرونـی تصـوف را طی نماییـم.  باید ببینیـم چگونه حرکت 
تصـوف در زمان هـای مختلف و به تناسـب شـخصیت های 
گوناگـون رهبـران معنـوی خویـش، بـه اشـکال متفـاوت 
درآمـده، درحالـی که همـواره ذات و جوهـر آن ثابت باقی 

اسـت. مانده 

مسـعود رحیـم پور

ُجسـتاری
در تصوف 
و عرفان 

اسالمی

اهــل تصــوف از همــان ابتــدا بیــن صوفــی 
کــه  کســی  مصطــوف  و  )متصــوف(  حقیقــی 
ــودن می کنــد امــا در حقیقــت  ادعــای صوفــی ب
خطرنــاک  حتــا  و  بی فایــده  مزاحــم  یــک 
ــوب  ــا خ ــده اند. آن ه ــل ش ــاوت قای ــت، تف اس
معانــی  ســپردن  »طریــق  کــه  می دانســتند 
ــه وی را  ــرای آنک ــز ب ــد ج ــوار باش ــیار دش بس
از بــرای آن آفریــده باشــند«. بــرای کســی کــه 
بــه جهــت صوفــی شــدن زاییــده نشــده اســت، 
اختیــار طریقــۀ تصــوف عمــالً غیرممکــن اســت. 
صوفئــی نتــوان بــه کســب اندوختــن/ در ازل 
آن خرقــه بایــد دوختــن. و کوشــش فــرد بــرای 
ــی( ماننــد  صوفــی شــدن )بــدون مقــدرات ازل
کار خــری بــود کــه بــه جدوجهــد بخواهــد اســبی 
گــردد: راســت نایــد صوفئــی هرگــز به کســب/ 

ــد اســب؟ ــه جــد و جه ــردد ب ــا گ ــر کج خ
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احمـد مسـعود متولد سـال 1989 اسـت. مـرد جوانی 
کـه شـباهت زیـاد بـا پـدرش دارد. چهـرۀ بشـاش با 
ریش هـا مرتـب، دمـاغ بلنـد و موی هـا پوشـیده بـا 
کاه پکول پنچشـیری به شـکل شـیپ دار. احمدشـاه 
مسـعود، فرمانده افسـانه یی و شکسـت ناپذیـر که در 
برابـر اتحاد شـوروی سـابق و طالبان مبـارزه کرد، در 
سـال 2001 توسـط دو تـن از افراد شـبکۀ القاعده که 
خـود خبرنـگار معرفـی کـرده بودنـد کشـته شـد. او 
اولیـن قربانـی حمـات 11 سـپتامبر، پیـش از حملـۀ 

مخـرب بر ایـاالت متحـدۀ امریـکا بود.
مـن تصمیـم گرفتـه ام تـا در رابطـه بـه چالش هـای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری مصاحبه یـی نکنـم، امـا 
را  سـخنان  ایـن  هسـتید.  خانواده هـا  از  یکـی  شـما 
احمـد مسـعود در منـزل به شـدن محافظت شـده اش 
در کابـل بیـان داشـت. در کنار پدر بـزرگ مادری اش 

کاکا تاج الدیـن یکی از حامیان مشـهور شـیر پنجشـیر 
در جنـگ برابـر شـوروی با ریـش دراز سـپید و وزن 
امـا چشـم های  اخیـر،  سـال های  جریـان  در  باختـه 
آبـی اش  ماننـد جنـگ  کـران در سـال 1987 اسـت، 
زمانـی کـه من سـه مـاه را با مسـعود پیـش از تصرف 
توسـط طـرف داران شـوروی سـپری  شـدن سـاحه 
کـردم. پـس از چند سـال جنـگ او به عنـوان یکی از 
بـرزرگان مجاهـدان در کنـار شـیر جوان  در پنجشـیر 
اسـت، جایـی را کـه بـه درۀ افسـانه یی لقـب داده اند. 
احمد مسـعود 12 سـال داشـت که پدرش شهید شد، 
بـا حمایـت خانـواده اش در لنـدن در اکادمـی نظامـی 
کینگـس  دانشـگاه  از  و  خوانـد  درس  سـن هارس 
 armed conflict at King’s( بخـش  از  لنـدن 
College( فـارغ شـد اسـت. در دوسـال گذشـته او 
رفـت و آمـد میـان کابـل  و لنـدن داشـت، امـا چنـد 
مـاه پیـش جریـان را تحـت عنـوان »تجدیـد پیمان به 

آرمان هـای شـهید مسـعود«  پایه گـذاری کـرد.  

*آیا طالبان دوباره به کابل بر می گردند؟ 
مـردم بـه یـک گـروه خشـونت گرا اجـازه نمی دهنـد 
تـا دوبـاره بـه سرنوشت شـان حاکـم شـوند. آیـا آنان 
تصمیـم برگشـت بـه کابـل را دارنـد؟ اجـازه بدهیـم 
بیاینـد، امـا پیـش از همـه آنان بایـد ارزش هـای مهم 
و حیاتـی مـا دموکراسـی را بپذیرند. اگر آنـان دوباره 
خواهـان گرفتـن قدرت هسـتند، راه آن تنهـا از طریق 
صندوق هـای رأی می گـذرد، اگـر آنـان فکـر می کنند 

کـه بـا سـاح و گلوله بـه کابل بـر می گردنـد، اجازه 
دهیـم که تـاش خـود را بکنند. 

*شـما نفـس راحـت می گرفتیـد، زمانی کـه روند 
مذاکـرات صلح توسـط قصر سـپید ملغا شـد؟

مذاکـرات صلـح به صـورت محرمانه بـود، گفت وگو 
مسـتقیم میـان امریکا و طالبـان، بدون این کـه مقامات 
دولت افغانسـتان در جریان باشـند، ایـن قابل پذیرش 
نبـود، مـا بـا ایـن طریقه/ مکانیسـم غافـل بودیـم، اما 
مـا هیـچ گاه نگفته ایـم کـه در برابـر صلح قـرار داریم. 

*یکـی از شـرایط طالبـان تغییـر نـام جمهـوری 
اسـامی افغانسـتان به »امارت اسـامی افغانستان« 

اسـت، شـما فکـر می کنید؟ 
هیـچ مذاکـره کننده و قـدرت جهانی / سـوپر پاور از 

آمریـکا شـروع تا حکومـت توان تغییر نام این کشـور 
را نـدارد، امـا تنهـا مـردم می توانند با یـک ریفرندوم/ 
همه پرسـی، ایـن کار انجـام دهنـد، توافـق صلحی که 
نـام جمهوری اسـامی افغانسـتان را به امـارت تبدیل 
کنـد؛ بـرای مـا قابل پذیرش نیسـت، ایـن تصمیم چه 

از طـرف دولت باشـد یـا از خارجی ها. 

*در مـورد انتخابـات ریاسـت جمهوری چـه فکر 
می کنیـد؟

انتخابـات در رابطـه  ایـن  از آغـاز  بحث هـای زیـاد 
فکـر  مـن  داشـت،  وجـود  آرا  بـودن  منصفانـه  بـه 
شـده  برگـزار  منصفانـه  و  آزاد  نمی کنم]انتخابـات[ 
باشـد،اما حداقـل ایـن امیـدواری را دارم کـه نسـبت 
بـه انتخابـات پارلمانی بهتر اسـت، ]انتخاباتـی[ که به 
یکـی از بحـث بـر انگیزتریـن قضایا در جهـان تبدیل 

بود.  شـده 

مذاکـرات  بـرای  سـهولت  می توانـد  رأی  *آیـا 
صلـح بـه تعویـق افتـاده ایجـاد کنـد، آیـا فکـر 
می کنیـد رفتـن بـه انتخابـات کار خـوب بـود؟
بـرای مـن صلـح نسـبت بـه هـر انتخاباتـی اولویـت 
در  را  خون ریزی هـا  می توانـد  صلـح  تنهـا  دارد، 
افغانسـتان خاتمه ببخشـد. من رأی دادن را در فضای 
صلـح آمیـز ترجیـج می دهـم نسـبت بـه اکنـون، یک 
انتخابـات شـرم آور کـه می توانـد آینده کشـور را در 

ایـن سـاحه جنگـی بـه بحـران ببرد. 

*در پنجشـیر و همچنـان در کابـل بیرق هـای بـا 
رنگ هـای سـبز، سـپید و سـیاه بیـرق مجاهـدان 
در برابـر شـوروی و طالبـان به جـای بیـروق ملی 
چـه  می شـود،  درآورده  اهتـزار  بـه  افغانسـتان 

دارد؟ معنایـی 
مـن بـه هـردو بیرق هـا عشـق مـی ورزم، چنانچـه در 
دفتـرم وجـود دارنـد، ایـن نمـاد مقامـت مجاهـدان 
اسـت و مـردم مـا بـا خـون در برابـر رژیـم توتالیتـر 
کمونسـت و تروریسـم خشـونت گرا مبـارزه کردنـد؛ 
چگونـه مـردم مـا ایـن هویـت را فرامـوش کننـد که 
بـا قربانی هـای زیـاد به دسـت آمده اسـت، ایـن مایه 

اسـت.  افتخار 

*آیـا راه حـل بحـران کشـور فدرالیسـم اسـت یا 
تجزیـه بـه دو ملـت جداگانه؟ 

مـن همیشـه بـه ایـن بـاور بـوده ام کـه غیـر متمرکـز 
حـال  می توانـد،  افغانسـتان  در  قـدرت  سـازی 
بـا طالبـان و زد و  باشـد، جنـگ  چالش هـای زیـاد 
کندهـا میـان گروه های قومـی ریشـه در مرکزی بودن 
قـدرت در افغانسـتان دارد، در این مـورد باید رو یک 

سـامانۀ فدرالـی و یـک راه حـل بحـث شـود.
 

*دیـده گاه پدر شـما نشـان می دهد کـه حملۀ 11 
سـپتامبر کار گـروه القاعـده بوده اسـت، اما اکنون 
داعـش نیـز درایـن کشـور ظهـور کـرده اسـت، 
می توانـد تروریسـم از افغانسـتان دوبـاره غرب را 

کند؟ تهدیـد 
پیـش از ایـن القاعـده بـود و امـروز داعـش می نامند، 
امـا عیـن تهدیـد و عیـن چهره هـا و عیـن تکتیـک 
ملموس اسـت، حـاال کـه از نام های مختلف اسـتفاده 
و  باشـد  بایـد محتـاط  بین المللـی  می کننـد. جامعـه 
ایـن خطـر را فرامـوش نکند. کشـورهای اسـامی به 
صورت ویژه بسـیج شـوند و کشـورهای اسـامی در 
برابـر تفکـر تـرور و کشـتار قتـل یـک تن بـه معنای 

قتـل همـۀ افراد اسـت فتـوا صـادر کنند.
 

*شـما یـک مسـوولیت مهـم بـر شـانۀتان دارید، 
بـا  پیمـان  چیسـت؟)تجدید  تـازه  رونـد  ایجـاد 

مسـعود( احمدشـاه  آرمان هـای 
افغانسـتان بـه صـورت گسـترده در میـان تروریسـم، 
شورشـگری، فسـاد و تشـویق به چالش هـای مذهبی 
تقسـیم شـده اسـت، ایـن موضوعـات بـا ارزش های 
مـن   شـانۀ  بـه  اکنـون  شـد،  آن  قربانـی  پـدرم  کـه 
گذاشـته شـده اسـت. آرمـان پـدرم، او خواهـان یک 
افغانسـتان قـوی و مسـتقل و صلـح آمیـز بـود. جای 
کـه جنگ هـای درازمـدت تحمیلـی نصـف از کشـور 
دیگـر بـه ویـژه کشـورهای دموکراتیـک را درگیـری 
آرمان هـای  بـا  پیمـان  ]تجدیـد  رونـد  ایـن  نسـازد. 
شـهید مسـعود[ نشـان یـک افغانسـتان متحـد اسـت 
کـه برای یک کشـور مصفـا مبـارزه می کننـد. رهبران 
صـادق عـاری از فسـاد. نه تنهـا این، پـدرم برای یک 
افغانسـتان مبـارزه می کـرد کـه از مداخلـۀ بیگانه هـا 
و گروه هـای توتالیتـر مصـون باشد.)نویسـندۀ طالبـان 
گفتـه اسـت( اگر ایـن اتفاق دوبـاره بی افتد، مـا آماده 
هسـتیم که کشـور با ایـن مشـروعیت حمایـت کنیم. 

افغانسـتان  در  ناتـو  قوت هـای  اسـت  *ممکـن 
بماننـد؟

حضـور  بـه  افغانسـتانی ها  چالش هـای  حـل  بـرای 
سـربازان خارجـی نیاز نداریـم، تنها بـه حمایت مالی 
شـان نیاز اسـت، برخی از کشـورها با خروج همواره 
هیچـگاه  افغانسـتانی ها  مـا  می کننـد،  تهدیـد  را  مـا 
نگفتیـم که »لطفًا باشـید« اگـر آنـان می خواهند بیرون 
شـوند، بیرون شـوند، ما کمونسـت را بدون تجهیزات 
تروریسـم و  مـا  دادیـم،  و شـکم گرسـنه شکسـت 
طالبـان را در سـال 1990 شکسـت دادیـم، زمانـی به 
مراتب قدرتمند بودند و پدرم را شـهید سـاختند؛ اگر 
چیـزی اتفـاق بی افتـد مـا بازهـم شکسـت می دهیـم، 
ایـن اشـتباه جامعـه بین المللـی بـود کـه پـس از ورد 
در 18 سـال اخیـر در افغانسـتان مرتکـب شـد، دلیـل 
اصلـی کـه طالبان را دوبـاره به عنوان یـک قوت زنده 

ساخت.  

آیا گاهی فکر کرده اید که به ایتالیا بیایی؟ 
بـه  تـا  دارم  و خـوش  دارم  دوسـت  را  ایتالیـا  مـن 
واتیـکاه بیایـم و همچنـان می خواهیم فرصـت فراهم 
شـود تـا پاپ اعظـم را ماقات کنم، کسـی کـه رهرو 

واقعـی عیسـی  مسـیح علیه سـام اسـت. 

احمد مسعود:
مردم نمی خواهند یک گروه افراطی 

برگردان: ابوبکر صدیقبر سرنوشت شان مسلط شود
 Fausto Biloslavo  :نویسنده

عبدالخلیل مینوی

فـرصتی برای زدودن فـقر 
گرسنـگی از جـهان و 

2۴ میـزان روز جهانـی غـذا بـرای دسـتگیری از نیازمنـدان و 
آنانـی اسـت که با فقر دسـت و پنجـه نرم می کنند و دسترسـی 

به غـذا کافی نـدارد.
ایـن روز بـه دلیل آن جهانی شـده اسـت تا کشـورهای نادار و 
ثروت منـد بـه ایـن معضل به دید یک سـان برسـند و بـا عاطفه 

بشـری و هماهنگـی در حـل آن اقدام کنند.
ایـن روز فرصـت و زمینـه آن را مسـاعد می سـازد کـه بـرای 
جلوگیـری از فقـر و گرسـنگی، جلوگیـری از تخریـب محیـط 
زیسـت، جلوگیـری از تخریـب و نابـودی سـاحات زراعتـی 

شـود. اقدام 
امـروز فقـر دامن گیـر جوامـع بشـری اسـت و تـا یـک میلیارد 
نفـر در جهـان یـا زیـر خـط فقـر زنده گـی می کنند و یـا هم با 

سـوءتغذی مواجـه اند.
در حالـی کـه هسـتند کشـورهای کـه روزانـه بـه هـزاران تـن 

مـواد غذایـی را ضایـع می کننـد و آن را حـدر می دهنـد. 
اشـباع  اسـت،  انسـانی  نیازهـای  ابتدایی تریـن  از  یکـی  غـذا 
غریـزه، گرسـنگی در وجـود هـر موجـود، زنـده، زنـده اسـت 
فعالیت هـای اقتصـادی، اجتماعـی بـرای تامیـن نیازمندی هـای 
غذایـی یـک اصل اسـت در حالـی که امـروز جامعه بشـری با 
ایـن اصـل برخـورد غیر عادالنـه دارد کشـورهای اند کـه مواد 
غذایـی وافـر داشـته و مقادیـری زیـادی آن را ضایـع می کننـد 
بـه گفتـۀ مسـلمانان اسـراف می نماینـد در حالـی کـه  یـا  و 
کشـورهای هـم هسـتند کـه شهروندان شـان بـا فقر و نـاداری 

دسـت و گریبـان اند.
پـس 2۴ میـزان روز جهانـی غـذا می توانـد یـک زمـان و یـک 
بیـداری وجدان هـای خفتـه کـه خـود خـوب  بـرای  امـکان 
می خورنـد و زیـاد می خورنـد در حالـی کـه همنوعـان آنـان 
در کشـورهای دیگـر بی غـذا شـب و روز را سـپری می نمایند.
در اینجـا در ارشـادات دینـی، دین انسـان پرور اسـام در خود 
اهمیـت و دقـت اسـت کـه حکـم می کند)بخوریـد و بنوشـید 
مگـر اسـراف نکنیـد( اگـر ما بـه این ارشـاد دینی دقیق شـویم 
و آن را در زنده گـی خـود یـک اصـل قـرار دهیـم بدون شـک 
غـذا اضافـی کشـورهای دارا، فقـر را از کشـورهای نـادار دور 

می کنـد.
در افغانسـتان نیز مسـاله غذا یک مسـاله حاد اسـت این کشـور 
از نیـم قـرن بـه این سـو بـا مشـکل کمبـود غـذا مواجه اسـت، 
جنـگ تباه گـر که حـدود چهار دهه می شـود جامعه افغانسـتان 
را متاثـر سـاخته بـر ایـن مشـکل افـزوده اسـت در ایـن مدت 
مـزارع زیـادی تخریـب شـده، سیسـتم آبیاری کشـور آسـیب 
دیـده، شـهرها و روسـتا به گونـۀ غیرمعیاری گسـترش یافته از 
آب هـا بـه گونۀ غیرمعیاری اسـتفاده صورت گرفتـه و ... باعث 
گردیـده تـا حجـم تولیدات زراعتـی و مال داری کاهـش یابد و 

مشـکل غذایی کشـور بیشـتر شود.
افغانسـتان در حالـی کـه خود یک کشـور زراعتی اسـت و 70 
درصـد نفـوس آن بـه زراعـت و مـال داری اشـتغال دارند مگر 
ایـن کشـور ابتدایی تریـن محصـوالت زراعتـی و غذایـی را از 
بیـرون وارد می کنـد و 39 درصـد مـردم آن در خط فقر زندگی 
می کننـد مشـکل در ایـن اسـت که مـا در صحنـۀ زراعت، آب، 

تجـارت و صحت، چنـدان اداره و مدیریـت نداریم.
پـس تـا زمانـی که در ایـن خصـوص برنامه، مدیریـت و عمل 
نداشـته باشـیم ما همچنـان فقر و گرسـنه باقـی می مانیم و این 

یـک حرف زشـت و ناثواب برای کشـور ماسـت.
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برخـاف  معاصـر،  اروپـای  کـه  می بریـم  یـاد  از  اغلـب 
امریـکا، نـه بـا شـور و شـوق سـرآغازهای تازه کـه با حس 
هراس آلـودی از تباهـِی خـود پدیدار شـد. جنایـات نازی ها 
کل »دنیـای قدیـم« را همچـون سـرطانی کـه از دیربـاز در 
درون آن ریشـه دوانـده مبتـا کـرده بـود. و از همیـن رو، 
آن ملت هـای اروپایـی کـه بـر »رایـش سـوم« چیـره شـدند 
خـود آلـوده بـه عفونـِت دشـمنی بودنـد کـه بـه شکسـت 
خـوردن آن کمـک کـرده بودند، برخـاف ملت هـای امریکا 
و شـوروی کـه ایـن نبـرد را بـا تـاج افتخـاری به سـر ترک 
کردنـد. از آن زمـان، کل اروپـا ـــ ملت هـای شـرق و غرب 
ــ بـار گنـاه نازی ها را بـه دوش کشـیده اند،  آن بـه یکسـانـ 
در همـان حـال کـه دیگـران بـر آن اند تا بـارِ گناه بـرده داری 
و تبعیـض نـژادی علیه سیاه پوسـتان در امریـکا را هم به پای 
مـا بنویسـند. این باری اسـت کـه همچون لکـه ی ننگی مهر 
خـود را بـر پیشـانی فرهنـگ مـا زده: آیـا این همـان موضع 
امه سـزر، شـاعر مارتینیکی، نیسـت که در گفتارهایی دربارۀ 
اسـتعمار )19۵۵(، هیتلـر را آلمانی زدایـی کـرده و او را بـه 
اسـتعاره ای از کلیـت »انسـان سفیدپوسـت« مبـدل می کنـد؟

عجالتـًا ایـن نکتـه را ندیـده بگیریـم که سـزر، با همسـنجی 
خامـی، اسـتعمار را بـا نسل کشـی برابـر گرفته و، با سراسـر 
نـژادی دیـدِن انسـان های سفیدپوسـت، آن هـا را بـه نمـاد 
جهانـِی رسـوایی و بدنامـی تبدیل کـرده ــ همـان کاری که 
امـروزه جنبـش رو به رشـد »مبارزه بـا نژادپرسـتی« می کند. 
سـده ها،  طـول  در  تاریـخ،  کـه  اسـت  این جـا  نکتـه  امـا 
نمونه هـای بسـیاری هماننـد هیتلـر عرضـه کـرده، و هیتلـر 
هم هرگز سـیمای راسـتین و چهـره ی واقعی اروپـا نبوده ــ 
اروپایـی کـه حتی بـه هنـگام قبول واقعیـت و کنـار آمدن با 

قدرت گیـری او، بـه مقابلـه بـا او برخاسـته بـود.
نظریـات  چنیـن  چـرا  کـه  نیسـت  ایـن  در  شـگفتی 
مازوخیسـتی ای بایـد پـر و بـال بگیرنـد؛ شـگفت آور ایـن 
سـتایش  بـه  سـرآمدان  و  نخبـگان  از  بسـیاری  کـه  اسـت 
این چنیـن نظریه هایـی می پردازنـد. تـا چندیـن دهـه، »جنگ 
سـرد« فرصـِت درخودنگـری را از غـرب گرفتـه بـود اما از 
سـال 1989 بـه ایـن سـو، بـا الحـاق »بلـوک شـرق« سـابق 
بـه سـامانه ی در حـال گسـترش »اتحادیـه ی اروپـا«، عذاب 
وجـدان غربـی نـه فقـط عمیق تر شـده بلکـه تقریبـًا، اگر نه 
کًا، تفکـر سیاسـی را تحـت سـلطه ی خود در آورده اسـت. 
بعـد از رسـیدن بـه قله هـای توحش بی سـابقه، حـال اروپای 
متمرکز در بروکسـل ]اتحادیه ی اروپا[ بر آن شـده اسـت تا، 
با برکشـیدن ارزش های اخاقی و دورتر شـدن از »سیاسـت 

واقع گـرا«، کفـاره بدهـد و خـود را رسـتگار کنـد.
از همیـن رو اسـت کـه مـا ]اروپایی هـا[ مشـتاقانه بـه دین و 
آیینـی در آمدیـم که اگوسـت کنت و ویکتـور هوگو، هریک 
بـه دالیـل خـاص خـود، آن را »انسان پرسـتی« می خواندنـد 
و بنیـان اش دیگردوسـتی و ازخودگذشـتگی اسـت. اهالـی 
اروپـای غربـی از خـود ناخشـنود شـده اند، و نمی تواننـد بر 
ازخودبیـزاری خویش چیره شـوند و بـه میراث خود مباهات 
کننـد و از همان حس خشـنودی از خودی برخوردار شـوند 
کـه در امریـکا به شـکل بسـیار برجسـته احسـاس می شـود. 

در عـوض، اروپـای معاصـر غرقـه در باتـاق شرمسـاری 
اسـت، شـرمی کـه در لفـاف گفتمـان اخاق گرایـی پیچیـده 
شـده، اروپایـی کـه بـه خـود قبوالنـده اسـت کـه تک تـک 
جنون آسـای  سـتیزه جویی  در  بیسـتمی  قـرن  شـرارت های 
خـودش ریشـه داشـته، و در نتیجـه دیگـر نبایـد در کفـاره 
دادن و رسـتگار شـدن، در کوشـش بـرای بازیابـی چیـزی 
چـون حـس قداسـت در وجـدان معـذب خـود، تعلـل کند.
گـواه ایـن گرایش؟ چه نمونه یـی بهتر از آنگا مـرکل که در 
سـال 201۵ بـا آغوش باز به اسـتقبال یک میلیـون پناهجوی 
در حـال فـرار از سـوریه ی جنـگ زده رفـت! ایـن ژسـت و 
نمایـش، کـه در ادامـه بـه بازافزایـِی نیـروی کارِ در حـال 
کاهـش کمـک می کنـد، البتـه اکیـداً غیرانتفاعـی و بی غرض 
ایـن کشـیش زاده چنیـن  بـرای  ایـن حـال،  بـا  نبـود؛  هـم 
رویکـردی بـه معنـی شـیوه ای تماشـایی بـرای نفی نازیسـم 
و گریختـن از سـایه ی سـنگین آن هـم بـه شـمار می رفـت. 
در پـی فاجعـه ی جنـگ جهانـی دوم، این جمهـوری فدرالی 
اکنـون مملکـت خود را بـه عنوان سرمشـقی جلوه فروشـانه 
بـه جهـان عرضـه می کنـد. آلمـان سیاسـِت »آغوش بـاز« در 
یـک کشـور را بـه اجـرا می گـذارد، آن چنـان کـه اسـتالین 
زمانی سیاسـت سوسیالیسـتی در یک کشـور را در شـوروی 
بـه اجـرا گذاشـته بـود. آلمـان، کـه پیشـاپیش جایگاهـی از 
همـه برتـر و برجسـته تر در اروپا پیدا کرده، کشـوری اسـت 
کـه روال کار را مقـرر می کنـد، چـه قـرار بـه سـخت گیری 
و بی انعطافـی باشـد چـه قـرار بـه عطوفـت و مهـرورزی 
ـــ آلمانـی کـه در ژوئیـه بـا یونانی هـا برخـوردی آن چنـان 
بی رحمانـه کـرد و صـدر اعظـم اش خواهان اخـراج آن ها از 
حـوزه ی پولـی اتحادیـه ی اروپا )منطقـه ی یورو( شـده بود، 
و در سـپتامبر بـا سـوریه ای ها مهربـان و نیکـوکار می نمـود: 
کشـوری کـه می توانـد سـخت گیر و بی عطوفـت باشـد و یا 

ایـن کـه نیکـوکارِی بس باشـکوه بـه نمایش بگـذارد.
بسـیاری از ایـن در شـگفت اند که چـرا تنها اروپا اسـت که، 
نـه تنهـا بـه دلیـل جنایـات گذشـته ی خـود کـه همچنین به 
دلیـل جرایـم دیگـران، احسـاس گنـاه می کند؟ پاسـخ سـاده 
اسـت: مـا اروپایی هـا چهار سـده دنیـا را زیر سـلطه ی خود 
داشـتیم. امپراتوری هـا فـرو پاشـیده و از بیـن رفته انـد، امـا 
خاطـره ی آن هـا باقـی مانـده، و همیـن اسـت کـه پیدایـش 
»مطالعـات  عنـوان  تحـت  گسـترنده تر  هرچـه  رشـته ای 
پسااسـتعماری« را در پـی آورده: مـا قـاره ی وجـداِن معذب 
شـده ایم و می خواهیـم کـه پاک ترین چهـره ی اخاق مداری 
را بـه باقـی دنیـا نشـان بدهیـم. اروپـا خـود را بـه عنـوان 
پیشکشـی بـرای قربانـی عرضه می کنـد، و کل دنیـا می تواند 
بـه ایـن وسـیله کفـاره ی گناهـان خـود را بدهـد. اروپـا پـا 
پیـش می گـذارد تـا ننـگ هـر مصیبتـی را کـه دنیـا بـه آن 
دچـار می شـود بـه جـان بخـرد ـــ قحطی زدگـی در آفریقا، 
بایـای  تروریسـم،  مدیترانـه،  دریـای  در  شـدن ها  غـرق 
طبیعـی: این هـا همه، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، حاصـل کار ما 
اروپایی هـا اسـت. و هنگامـی کـه خود مـا مورد حملـه قرار 
می گیریـم )مثـًا از جانـب تروریسـت ها(، باز هـم تقصیر و 
گنـاه مـا اسـت: مسـتحق اش بودیـم و شایسـته ی دل سـوزی 

دیگـران بـه شـمار نمی رویـم.
در چنیـن گردابـی از گناه گرفتار شـده ایم، و همه ی کاری که 
از دسـت مـا بر می آید این اسـت کـه تاب بیاوریـم و جبران 
مافـات کنیـم و تـاوان آن همـه گنـاه را، یـک بـه یـک، پس 
بدهیـم. حرافـی و چرب زبانـی برای تهذیـب و اصاح نفس 
در حـال پـر کـردن جـای آن چیزی اسـت که زمانـی تحلیل 
تاریخـی و سیاسـی انگاشـته می شـد: جامعه ای آرمانـی باید 
جانشـین ایـن جامعـه ی موجـودِ متشـکل از آدم هـای عادی 
شـود، و آن جامعـه بایـد از همـه ی ناپاکی هـای ایـن جامعه 
پیراسـته باشـد. این پندارِ قداسـت بـه ویـژه در دو عرصه به 

نمایـش در می آیـد: مهاجرپذیـری و محیط زیسـت.
 

قداست بخشی به بیگانه
بحـث مهاجرپذیـرِی انبـوه کـه می شـود، بـه نظـر نمی رسـد 
هیچ کـس از ایـن نکتـه در شـگفت شـود کـه »مهاجـران« 
اروپـای  راهـی  منحصـراً  همـه کاره(  و  مبهـم  )تعبیـری 
غربـی می شـوند، نـه مغـرب، مشـرق، کشـورهای حـوزه ی 
خیلـج فـارس، یـا روسـیه. چنیـن انتخابـی از آن رو اسـت 
کـه آن هـا هـم، مثـل هرکـس دیگـر، می داننـد کـه فقـط در 
گناهـکاری  احسـاس عمیـق  ایـن  می تواننـد شـاهد  اروپـا 
شـوند؛ تقریبًا تضمین شـده اسـت کـه می توانند خودشـان را 
بـه سـواحل اروپـا برسـانند، ترجیحـًا در برابـر دوربین هـای 
رسـانه ها، و مطمئـن باشـند کـه راه ورودی پیـدا می کنند، یا 
ایـن که دسـت کم مـورد توجه و اعتنـا قـرار می گیرند. پاپ 
فرانسـیس، در بازدیـد از جزیـره ی المپدوسـا در 8 جنـوری 
2013، بـا انتقاد شـدید از »جهانی شـدن بی تفاوتی«، دسـتور 
کار را ترسـیم کـرد. بـرای پیشـوای کاتولیک هـای جهـان، 
تنهـا سیاسـت قابـل قبـول در زمینـه ی مهاجـرت پذیرایـِی 
بی قیدوشـرط بـود: در دسـامبر 2017، پـاپ اعـام کـرد کـه 
»خوشـامد گفتـن بـه دیگـری خوشـامد گفتـن به خـود خدا 
اسـت.« پـاپ فرانسـیس بـود کـه از بـاز کـردن مسـیرهای 
مخصـوص مهاجـران حمایـت کـرده و، در جنـوری 2018، 
بـا هـم نگـه داشـتن خانواده هـا در  درخواسـت کـرد کـه 
اولویـت قـرار گیـرد، »از طریـق مسـاعدت بـه گردهم آیـِی 
دوبـاره ی خانواده هـا، از جملـه پدربزرگ هـا و مادربزرگ ها، 
خواهرهـا و برادرهـا و نوه هـا، بـدون ایـن که اصـًا ملزم به 

اثبـات توانایـی خـود بـرای امـرار معاش باشـند.«
شـگفت آور بـه نظـر نمی رسـد کـه رهبـر کلیسـای کاتولیک 
حتمـًا سـیمای مسـیح را در چهـره ی تک تـک پناهجویـان 
انجیل هـا صحـه  بـر اصـول  پـاپ صرفـًا دوبـاره  می بینـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه متعاقبـًا بـذل  می گذاشـت، هرچنـد 
عنایتـی هـم به وضع امور در کشـورهای میزبان کرده اسـت. 
امـا در ایـن جـدال بیـن وجـدان و واقعیـت، تنهـا راه حـِل 
ممکـن مصالحـه اسـت، و ایـن کاری اسـت کـه در اختیار و 
بـر عهده ی سیاسـتمداران خواهـد بود. در سـطح عملی البته 
پذیرایـی را نمی تـوان، بـه عنـوان پیشکشـی سـاده، بـه زیان 
حاکمیـت ملـی عرضـه کـرد. هـراس، نـه هـراس از حضور 
بیگانـه در کشـور کـه هـراس از حضـور غریبـه در خانـه، 
هـراِس از دسـت دادن حمایت هـای دولتی، هـراس از ناامنی 

و سـلب مالکیـت فرهنگـی: این ها افـکار واپس گـرا و اوهام 
نیسـتند. ارتجاعی 

دولـت رفاهـی، کـه پیشـاپیش وظایفـی بیـش از انـدازه بـر 
عهـده گرفتـه، چگونـه می توانـد از پس هزینه هـای حقوق و 
مزایـای بازنشسـتگی و خدمـات بهداشـت و درمـان بر آید، 
اگـر بـه عـاوه موظف بـه رسـیدگی بـه نیازهـای نوآمدگان 
و افـراد تـازه وارد باشـد؟ در گذشـته، چنیـن مـوج مهاجرتی 
امـروزه،  می خواندنـد.  اسـتعمار  یـا  و  اشـغال،  تهاجـم،  را 
چنیـن تعابیـر تحقیرآمیـزی قدغـن شـده اند. از ایـن پـس، 
دوره دوره ی عشـق و اعتنـا و برون گرایـِی پرفـروغ اسـت، 
نـه درون گرایـِی ناگـوار. در همیـن حال، مـا در حـال از یاد 
بـردن یـک اصـل مسـلم ایم: اگـر ماجـرا فقـط به چنـد هزار 
نفـر محـدود می شـد، تکلیف مـا برای یاری رسـانی روشـن 
بـود. امـا وقتـی کـه صحبـت از ده هـا و صدهـا هـزار و چه 
بسـا میلیون هـا نفـر باشـد، آن وقـت اولویت ها لزومـًا عوض 
می شـوند ـــ اعـداد کـه کان شـود، روحیـه خـرد خواهـد 

. شد
وکیـل  دو  برانکـو،  خـوان  و  شـاتس  عمـر   ،2019 جـون 
مدافـع حقـوق بشـر، با تسـلیم شـکایتی بـه »دیـوان کیفری 
بین المللـی« اتحادیـه ی اروپـا را، بـه دلیـل سیاسـت های این 
اتحادیـه در راسـتای »کنـد نگـه داشـتن رونـد مهاجـرت به 
اروپـا بـه هـر قیمتـی، از جمله قتل هـزاران غیرنظامـی که از 
مناطـق متأثـر از منازعات مسـلحانه می گریزند«، بـه ارتکاب 
»جنایـت علیـه بشـریت« متهـم کردنـد. ژان مـاری لوکلزیو، 
برنـده ی جایـزه ی نوبل ادبیـات، رئیس جمهور فرانسـه را به 
دلیـل تـاش بـرای تفاوت گـذاری بیـن مهاجـران اقتصـادی 
و پناهجویـان سیاسـی، بـه »فقـدان غیرقابل توجیـه شـرافت 
انسـانی« متهـم و محکـوم کـرد. امـا اگـر ایـن نکتـه را مـد 
نظـر بگیریـم که بخـش بزرگـی از پناهجویان از کشـورهایی 
ماننـد گرجسـتان و آلبانی می آیند، آن تمایزگـذاری آن قدرها 
هـم سـخیف بـه نظر نخواهـد رسـید. در هر حـال، مهاجران 
اقتصـادی الزامـًا بایـد بنا بـه نیازهای کشـور میزبـان پذیرفته 

. ند شو
ایـن را هـم بـه خاطـر بیاوریـم کـه، از سـال 201۵ تـا بـه 
حـال، اروپـا 730 هزار مهاجـر را در دریـای مدیترانه نجات 
داده، هرچنـد کـه بافاصلـه ایـن واقعیـت از ایـن جهـت 
مـورد انتقـاد قـرار می گیـرد کـه هـزاران نفـر دیگـر هـم در 
آن دریـا غـرق شـده اند. این گونـه اسـت کـه سـخاوت مـا 
اروپایی هـا بـه سـاحی علیـه خودمـان مبدل می شـود: ما که 
چالـش مهاجرپذیری را پذیرفته ایم، مسـبب و مسـئول مرگ 
هرکسـی اعـام می شـویم کـه در آب هـا جـان باخته اسـت. 
بـا چرخشـی عجیـب، همان ها که انسـان ها را از امـواج دریا 
نجـات می دهنـد بـه عنـوان قاتـان آن هـا قلمداد می شـوند. 
اروپایـِی اهـل فضیلـت از ایـن جهـت بـه دامـی کـه خـود 
افکنـده گرفتـار شـده اسـت: او کسـی اسـت کـه »توجـه و 
اعتنـا بـه وجـود یک مشـکل« را با »موظف بـودن به برطرف 

کـردن آن« اشـتباه می گیـرد.

پا  و ر اسارت ا
قی خود زش های اخال م ار در دا

پاسکال بروکنر

برگردان: پیام یزدانجو

بخش نخست
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چاپ: مطبعه امام

پایـان کار  انتخاباتـی،  کمیسـیون شـکایات 
کـرده  اعـام  را  والیتـی  کمیسـیون های 
شـکایت  مـورد  از900  بیـش  می گویـد 
کل  دادسـتانی  بـه  انتخابـات  بـه  مربـوط 

اسـت. شـده  واگـذار 
معـاون  عظیمـی  محمـد  دیـن  مولـوی 
انتخاباتـی چهارشـنبۀ  کمیسـیون شـکایات 
هفتـۀ پیش در یک نشسـت خبـری در کابل 
بـا بیان ایـن مطلب گفت که کمیسـیون های 
والیتـی شـکایات انتخاباتـی، روی ۴ هـزار 
حکـم  انتخاباتـی  شـکایت  مـورد   362 و 

صادرکرده انـد.
آقـای عظیمـی گفـت کـه همچنـان 1 هزار 
کمیسـیون های  در  شـکایت  مـورد   780 و 
در  کـه  مـورد   179 شـده اند،  رد  والیتـی 
بررسـی  قابـل  والیتـی  کمیسـیون های 
نبوده اند اسـتثنی قـرار گرفته انـد و 66 مورد 

نیـز تاکنـون زیـر بررسـی قـرار دارنـد.
۴هـزار و ۵28 مـورد شـکایت انتخاباتـی تا 
۴8 سـاعت بعـد از روز انتخابـات در دفاتـر 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ثبـت شـده 
والیتـی شـکایات  کمیسـیون های  و  اسـت 

انتخاباتـی در جریـان 1۵ روز گذشـته ایـن 
شـکایات را بررسـی کرده و احـکام ابتدایی 

صـادر کرده انـد.
معـاون کمیسـیون شـکایات بـا اشـاره بـه 
والیتـی  کمیسـیون های  فیصلـه  جزییـات 
گفـت کـه عموما 669 مورد توصیـه و اقدام 
اصاحـی در پیوند به شـکایات انتخاباتی از 
سـوی این کمیسـیون ها صادر شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت که بـر اسـاس حکم این 
کمیسـیون ها 1 هـزار و 817 محل رای دهی 
بـه دلیـل تقلـب بـه بازشـماری می رونـد و 

آرای 77 محـل رای دهـی نیـز باطـل اعام 
شـده اسـت. او در ایـن باره توضیـح داد که 
تنهـا آرای محاتـی باطـل شـده اند که پیش 
از انتخابات از سـوی وزارت داخله مسـدود 

بودند. اعام شـده 
وی اضافـه کـرد کـه همچنـان ۵۴ تـن کـه 
منسـوبین دولتی در سـطوح مختلف و افراد 
عـادی را شـامل می شـوند بر اسـاس فیصله 
شـکایات  والیتـی  هـای  کمیسـیون  ایـن 
تـن   8 و  شـده  نقـدی  جریمـه  انتخاباتـی 
دیگـردر پیونـد بـه مـوارد جرمـی از وظیفه 

شـده اند. برکنـار 
الیاسـی  قاسـم  محمـد  ایـن،  بـر  عـاوه 
انتخاباتـی  سـخنگوی کمیسـیون شـکایات 
گفـت کـه پـس از صـدور فیصله از سـوی 
کمیسـیون های والیتـی شـکایات انتخاباتـی 
 128 در  نمی گـذرد  بیشـتر  روز  یـک  کـه 
مـورد اسـتیناف خواهـی در دفتـر مرکـزی 

کمیسـیون ثبـت شـده اسـت.
روز  دو  جریـان  در  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
فیصله هـای  بـه  نسـبت  کسـانی که  آینـده 
کمیسـیون های والیتـی شـکایات معتـرض 
هسـتند، می بایسـت در کمیسـیون مرکـزی 
شـکایات اسـتیناف خواهی کنند؛ بر اسـاس 
قانـون انتخابـات فیصله های کمیسـیون های 
والیتـی در صورت اعتراض دوباره بررسـی 

می شـوند.

 پــه داســې حــال کــې چــې د میــدان وردګ 

دولتــي  د  اوســېدونکې  ځایــي  والیــت 

ــاه  ــې ګن ــې د ب ــو ک ــه عملیات ــو پ ځواکون

ــتان  ــوي، د افغانس ــا ک ــو ادع ــو د وژل خلک

ــي چــې د ملکــي  د مــي امنیــت شــورا وای

ــو  ــي ځواکون ــاره د هواي ــو لپ ــو د کمول تلفات

ــو  ــي عملیات ــوی او د پوځ ــوړ ش ــت ل ظرفی

ــو  ــو د راغونډول ــر پيــل مخکــې د معلومات ت

ــږي. ــي کې ــات پ ــوي اقدام ــاره ن لپ

ــر  ــد کبی ــورا ویان ــت ش ــتان د امنی د افغانس

حقمــل ازادي راډیــو تــه وویــل: »مــوږ 

تــه ملکــي تلفــات د منلــو وړ نــه دي، د 

افغانســتان دولــت تــل هڅــه کــوي چــې د 

ملکــي تلفاتــو مخنیــوی ويش.«

ــدان  ــه می ــې پ ــدي چ ــدزی احم ــو احم خ

ــړی  ــې غ ــدين ټولن ــې د م ــت ک وردګ والی

دی، پــرون د اکټوبــر پــه ۱۷مــه ازادي راډیــو 

تــه وویــل چــې د ســې شــنبې پــه شــپه یــې 

ــې د  ــوالۍ ک ــرخ ولس ــه ن ــه پ دوه خوریون

ــې وژل  ــو ک ــه عملیات ــو پ ــي ځواکون دولت

ــوي دي. ش

نــرخ  »د  وویــل:  احمــدي  احمــدزي 

ولســوالۍ پــه صــد مــرده کي کــې ځانګــړو 

ځواکونــو عملیــات وکــړل چــې ۷ بــې ګنــاه 

ــا  ــول، دوه زم ــهیدان ش ــې ش ــه ک ــک پ خل

ــون  ــار پوهنت ــو د کنده ــن وو، ی ــور زام د خ

ــې کار کاوه،  ــت ک ــه دول ــل پ ــل و، ب محص

د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت مامــور و.«د 

ــه  ــب الل ــد مح ــت ویان ــدان وردګ والی می

رشیفــزي بېــګا ازادي راډیــو تــه وویــل چــې 

یــو پــاوی ټــاکل شــوی چــې پــه نــرخ کــې 

ــړي. ــاوې وڅې ــو ادع ــي تلفات د ملک

خــو د میــدان وردګ والیــت ویانــد محــب 

ــا  ــه بی ــو ت ــګا ازادي راډی ــزي بې ــه رشیف الل

وویــل چــې یــو پــاوی ټــاکل شــوی چــې 

پــه نــرخ کــې د ملکــي تلفاتــو دغــه ادعــاوې 

ــړي. وڅې

پــه کابــل کــې د ملګــرو ملتونــو د ســیايس 

ــر  ــرون د اکټوب ــا هــم پ ــرت یونام اســتازي دف

ــي  ــې د ملک ــوټ ک ــوه رپ ــه ی ــه پ ــه ۱۷م پ

ــو د بــې ســاري لوړېــدو خــر ورکــړ. تلفات

ــه  ــوالی ل ــږکال د ج ــې س ــل چ ــا ووی یونام

لومــړۍ د ســپټمر تــر دېرشــمې نېټــې د 

حکومــت پلــوو ځواکونــو پــه عملیاتــو کــې 

ملکــي تلفــات د تېــر کال د همــدې مــودې 

ــوي دي. ــات ش ــده زی ــه ۲۶ فیص ــه پرتل پ

د یونامــا پــه رپــوټ کــې ویــل شــوي چــې 

ــوالی،  ــتو )ج ــو میاش ــه درېی د روان کال پ

ملکــي   ۴۳۱۳ کــې  ســپټمر(  اګســت، 

افغانــان پــه جګــړه کــې وژل شــوي یــا 

زخمیــان شــوي دي.

ــدې  ــرکال د هم ــې دا د تې ــي چ ــا وی یونام

وخــت پــه پرتلــه پــه ملکــي تلفاتــو کــې ۴۲ 

ــدوي. ــی څرګن ــده زیاتوال فیص

یونامــا ویــي، د روان میــادي کال پــه نهــو 

میاشــتو کــې ې ۲۵۶۳ تنــه وژل شــوي 

ــه  ــومان پ ــځې او ۶۳۱ ماش ــې ۲۶۱ ښ چ

ــامل وو. ــې ش ک

ــان  ــه ټپي ــې ۵۶۷۶ تن ــوده ک ــدې م ــه هم پ

ــم دي. ــوي ه ش

د رپــوټ پــه حوالــه، ډېــر ملکــي خلــک پــه 

انتحــاري او غیــر انتحــاري حملــو کــې وژل 

شــوي دي.

د پیــاده جګــړې لــه املــه ۲۹ فیصــده او 

پــه هوايــي حملــو کــې ۱۱ فیصــده ملکــي 

وګــړي وژل شــوي او زخمیــان شــوي دي.

د یونامــا پــه رپــوټ کــې ویــل شــوي چــې 

۶۲ فیصــده ملکــي تلفــات د حکومــت 

ضــد ځواکونــو پــه حملــو کــې پېــښ شــوی 

دي.

اخــوا ذبیــح اللــه مجاهــد چــې ځــان د 

وســله والــو طالبانــو ویانــد معــريف کــوي، 

ــې  ــر ې ــر ټوېټ ــې پ ــې چ ــان ک ــوه بی ــه ی پ

ــوټ نیمګــړی او  ــا رپ ــور کــړی، د یونام خپ

ــی دی. ــز بلل ــو اړخی ی

معاون پیشین ریاست جمهوری:
به درک مشترک برای آمدن 

صلح نرسیده ایم

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

آرای نزدیک به دوهزار محل بازشماری می شوند

د افغانستان د ملي امنیت شورا:

 مـوږ ته ملکـي تلفـات د منـلو نـه دي

پیشـین  معـاون  قانونـی  یونـس 
جنـگ  کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری 
طالبـان در افغانسـتان صبغـه شـریعی و یـا 
ضـد اشـغال نـدارد، بلکه آنـان ابزار دسـت 

انـد. همسـایه  
آقـای قانونـی کـه روز پنجنشـبۀ هفتـۀ پیش 
در یـک نشسـتی زیر عنـوان »صلـح و رفاه« 
در کابـل صحبـت می کـرد، گفت کـه در 18 
سـال گذشـته درک واقعی از صلح در کشور 
بـه وجـود نیامـده و ریشـه های اصلی جنگ 

است. نشـده  تشخیص 
آقـای قانونـی افـزود کـه جنـگ افغانسـتان 
جنـگ داخلـی و یـا جنـگ دولت بـا دولت 
نیسـت؛ بلکـه مـردم افغانسـتان شـاهد یـک 
جنـگ ترکیبـی هسـتند کـه مثالـش در هیچ 

جـای دنیـا وجود نـدارد.
او بـا تاکیـد بـر این کـه طالبـان بخشـی از 
مردم افغانسـتان  انـد افزود، اینکه افغانسـتان 
برسـد،  صلـح  بـه  نتوانسـته  سـال   18 در 
بـه  هیچ گاهـی  کـه  نیسـت  ایـن  معنایـش 
صلـح نخواهـد رسـید؛ بلکـه بـا یـک طرح 
مـدون و جامـع ایـن مشـکل حـل شـدنی 

اسـت.
بـه گفتـۀ او، امریـکا پـس از سـقوط طالبان 
مرتکـب اشـتباه بـزرگ شـد و آن اینکه تنها 
القاعـده را دشـمن خـود خوانـد و طالبان را 
گـروپ محلـی یـاد کـرد؛ پاکسـتانی ها بـه 
امریـکا چنیـن ایـده دادنـد کـه طالـب برای 
شـان دشـمن نیسـت و بنًا اجـازه گرفتند که 

طالبـان را بازسـازی کنند.
معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری تاکید کرد 
که کشـورهای همسـایه بـرای تمکین دولت 
کرده انـد.  ابـزار سـازی  پیوسـته  افغانسـتان 
بنـاًء اگـر امـروز هم مشـکل طالبان اساسـی 
حـل نشـود مـردم باید منتظـر ابـزار دیگری 

شند. با
او گفـت که مشـکل جنگ افغانسـتان زمانی 
به شـکل بنیـادی حل می شـود کـه دولت با 
ملـت به درک واحـد در مورد صلح برسـند 
و به جـای تشـکیات متـورم شـورای صلح 
ریشـه های  بررسـی  تخصصـی  نهـاد  یـک 

صلـح و جنـگ و در کشـور ایجـاد کند.
او تاکیـد کرد کـه دولت باید شـجاعانه ابتدا 
طـرح مـدون صلـح آمـاده کـرده و آنـرا بـه 
ریفرانـدوم بگـذارد و یـا پـس از تصویـب 

شـورای ملـی آنـرا بـه اجرا گـذارد.
بـه گفتـۀ او، در این گونـه طـرح صلـح باید 
منافـع مشـروع افغانسـتان و منافـع منطقـه 
تشـخیص شـده و گفته شـود که افغانسـتان 
نـه تهدیـد بـرای کشـوری و نـه کشـوری 

بـرای افغانسـتان بایـد تهدیـد باشـد.


