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افزایش تلفات غیرنظامیان در 

افغانستان نیاز به توجه جهانی دارد
سفر به شهر موالنا

63

کـه  جنگی سـت  درگیـِر  افغانسـتان  کـه  سال هاسـت 
نخسـتین شـعار هـر دو طرِف جنـگ در آن، »اسـام و 
مسـلمانی« اسـت. طرف هـا در برابـِر همدیگـر بـا نعرۀ 
تکبیـر حرکت می کننـد و همدیگرشـان را تکبیرگویان 
بـه قتـل می رسـانند و مراکـز دینـی و عام المنفعـه را 
تکبیرگویـان ویـران می کننـد. سال هاسـت کـه جنـِگ 
و  می گیـرد  قربانـی  درگیـر  طرف هـاِی  از  افغانسـتان 
همـۀ طرف هـا خویشـتن را شـهید و غـازی می داننـد. 

گروه هایـی مثـِل طالبـان و داعـش کـه ادعـاِی برپایـِی 
امـارت و خافـِت اسـامی دارنـد، همـواره دسـت به 
اقداماتـی زده انـد کـه توجیـه اسـامِی آن نه تنهـا برای 
مـردم، کـه بـرای هـر عالـِم دینـی ناممکن بوده اسـت. 
قتـِل مجاهـدان کبیـر و تـرور افضل تریـن عالمـاِن این 
سـرزمین، یکـی از ایـن مـوارد اسـت. بارهـا طالبـان 
به کـرات  بـه مسـاجد حملـه کرده انـد و  داعشـیان  و 
نمازگـزاران را آمـاِج گلولـه و انفجـار قـرار داده انـد. 

گاهـی مسـاجِد شـیعیان مـورد حملـه قـرار گرفتـه و 
گاهـی هـم مسـاجد اهـل سـنت. طـی حداقل بیسـت 
اخیـر، هـزاران عالـِم دیـن توسـط گروه هایـی  سـال 
کشـته شـده اند کـه خودشـان را طالـِب دیـن و مجاهد 
اسـام می خواننـد. بـه همین گونـه، هزاران عالـم دیِن 
دیگـر نیـز فتـوای قتـِل طالبـان و داعشـیانی را داده اند 
امـارت و خافـِت  بـه  یافتـن  کـه شعارشـان دسـت 

اسـت.... بوده  اسـامی 

ــو  ــل ميليون ــر س ــو ت ــده ايالت ــکا متح د امري

پــه  چــې  پيســې  هغــه  ډېــري  ډالــرو 

ــوادو رسه  ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــتان ک افغانس

مبــارزې تــه ځانګــړي شــوي وې، د امريــکا 

ــو  ــر جوړول ــوال پ ــځ دې ــر من ــيکو ت او مکس

ــوي دي. ــول ش بانــدې لګ

لــه  ایالتونــو  متحــده  امریــکا  د  ســږکال 

افغانســتان رسه د )۲۰۰( میلیونــو ډالــرو 

مرســتې څخــه يــوه برخــه پيســې د دې 

لپــاره بېرتــه وګرځولــې چــې د مکســیکو او 

ــړي. ــوړ ک ــرې ج ــوال پ ــځ دې ــکا ترمن امری

د امريــکا پــه مرشانو جرګــه کــې د ډموکراټ 

ــد  ــمرش ډونال ــناتورانو ولس ــو س ــد پنځ ګون

ــې  ــک ک ــوي لي ــتول ش ــه اس ــه پ ــپ ت ټرم

ــوال  ــر دې ــيکو پ ــې د مکس ــړی چ ــاد ک انتق

بانــدې لــه لګېدلــو پيســو څخــه )۱۲۹( 

ميليونــه ډالــر يــې هغــه پيســې دي چــې پــه 

ــوادو رسه  ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــتان ک افغانس

ــوي وې. ــړي ش ــه ځانګ ــارزې ت مب

ــې  ــړی چ ــم ک ــاد ه ــناتورانو دا انتق دې س

ــاف د  ــې خ ــرس د مصوب ــې د کانګ دا پيس

ــې دي. ــدې لګېدل ــوال بان ــر دې ــیکو پ مکس

ــک  ــړی چ ــې غ ــو جرګ ــکا د مرشان د امری

ــې  ــلو ک ــه س ــړۍ پ ــې د ن ــي چ ــومر واي ش

)۹۰( هیروئیــن د افغانســتان لــه تاریاکــو 

څخــه جوړېــږي چــې لــه دې الرې ترالســه 

ــه ځــي. ــو ت ــو جېبون شــوې پيســې د طالبان

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت ویانــد 

نــرت رحیمــي د ډونالــد ټرمــپ د دې کار 

پــه غربګــون کــې وايــي چــې، افغــان دولــت 

لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې پــه 

ــري او درې  ــه ل برخــه کــې مــايل ســتونزه ن

واړه امنیتــي ادارې یــې پــه یــوازې ځــان لــه 

ــارزه کولــی يش. ــي مــوادو رسه مب نشــه ي

ــوان  ــت دا ت ــتان حکوم ــل: »افغانس ده ووی

لــري چــې لــه نشــه يــي مــوادو او نشــه يــي 

ــړي، د  ــارزه وک ــو رسه مب ــه قاچاق ــوادو ل م

مــي دفــاع او کورنیــو چــارو وزارتونــه، مــي 

امنیــت ریاســت او ناټــو ځواکونــه پــه ګــډه 

ــه  ــې ل ــې زېرم ــه لوی ــوادو هغ ــي م د نشــه ي

ــه  منځــه وړي چــې د طالبانــو مــايل رسچين

ــې د  ــوه کال ک ــر ی ــه تې ــوږ پ ــده، م ــل کې بل

ــې  ــه )۱۶۰( کارخان ــوادو هغ ــي م ــه ي نش

ویجــاړې کــړي چــې ترهګــرو بــه ســلګونه 

میلیونــه ډالــر عوايــد ځنــې ترالســه کــول.«

د امریــکا دفــاع وزارت د )۲۰۱۹( مــايل کال 

پــه پیــل کــې لــه کانګرســه غوښــتي چــې د 

نشــه يــي مــوادو د کښــت، تولیــد او قاچاقــو 

رسه د مبــارزې پــه برخــو کــې لــه افغانســتان 

رسه )۱۵۳( میلیونــه امریکايــي ډالــر مرســته 

وکــړي، خــو امریکايــي ســناتوران وايــی، د 

ــه دی  ــه خــرب ن ــاع وزارت دوی ت ــکا دف امری

ــیکو  ــه مکس ــې ل ــې ی ــې دا پیس ــړی چ ورک

ــوال  ــي دې ــدې جوړېدونک ــه بان ــر پول رسه پ

بانــدې لګــويل دي.

د امریــکا د متحــده ایالتونــو پــوځ د )۲۰۱۷( 

کال د نومــرب پــه مياشــت کــې پــه افغانســتان 

کــې د نشــه يــي مــوادو پــر کارخانــو بانــدې 

بریدونــه پیــل کــړل.

ــي  ــد واي ــداګل مجاه ــوه محم ــي کارپ نظام

کښــتونو  د  کوکنــارو  د  او  ناامنیــو  چــې 

ډېــروايل تــه پــه پــام رسه حکومــت نــه يش 

کــوالی چــې پــه يــوازې ځــان لــه نشــه يــي 

ــړي. ــارزه وک ــوادو رسه مب م

ــر  ــو پ ــارو اړول ــت د کوکن ــږکال حکوم س

ــړل. ــه ک ــات ون ــمي عملی ــد رس ض

د کورنیــو چــارو وزات لــه نشــه يــي مــوادو 

ــه  ــو ن ــت د دې عمليات ــارزې معینی رسه د مب

کــول مــايل ســتونزې يــادې کــړي دي.

صفحه 2

یونیسـف با انتشـار گزارشـی اعام کـرد که سـاالنه حدود 
۲ میلیـون کـودک کمتر از پنج سـال در افغانسـتان از کمبود 
مـواد غذایـی رنـج می برنـد کـه در دراز مـدت مشـکاتی 
همچـون ضعـف دیـد، اختـال در شـنوایی و نقـص در 

سیسـتم ایمنـی بـدن را بـا خـود به همـراه دارد
متحـد  ملـل  سـازمان  کـودکان  صنـدوق  گـزارش  در 
)یونیسـف( آمـده اسـت کـه یـک سـوم از جمعیـت ۷۰۰ 
میلیونـی کـودکان زیـر پنـج سـال جهـان، از سـوء تغذیه یا 

می برنـد. رنـج  وزن  اضافـه 
براسـاس ایـن گـزارش، بـه دلیـل کمبـود و خرابـی مـواد 
غذایـی، میـزان مـرگ و میر کـودکان کمتـر از پنج سـال در 
افغانسـتان در مقایسـه بـا کودکان سـایر کشـورهای جهان، 

۱۱ درصد بیشـتر اسـت.
گـزارش تـازه منتشـره توسـط ایـن نهـاد بین المللی نشـان 
می دهـد مشـکل حـاد تغذیـه کـه زمانـی در کشـورهای 
بسـیار غنـی و بسـیار فقیـر جهـان مشـاهده می شـد، اکنون 
بـه کشـورهای دارای درآمـد متوسـط و فقیـر نیـز رسـیده 

. ست ا
بنابـر ایـن آمـار ۱۴۹ میلیـون کـودک زیـر چهـار سـال بـه 
دلیـل نـوع تغذیـه از کوتاهـی شـدید قـد رنـج مـی برنـد، 
موضوعـی که آسـیب ذهنـی و جسـمی برای ایـن کودکان 
در پـی دارد. از طـرف دیگـر ۵۰ میلیون کـودک دچار عدم 
تناسـب قـد و وزن هسـتند کـه ایـن نیـز نشـان دهنـده فقر 

ست. ا
یونیسـف همچنیـن در گـزارش تـازه خود آورده اسـت که 
نیمـی از کـودکان زیر پنج سـال در سراسـر جهـان ویتامین 
و مـواد معدنـی کافـی دریافـت نمی کننـد کـه مشـکاتی 
همچـون ضعـف دیـد، اختـال در شـنوایی و نقـص در 

سیسـتم ایمنـی بـدن را بـا خود بـه همـراه دارد.
یونیسـف ایـن نـوع از کمبـود منابـع مغـذی را »گرسـنگی 
پنهـان« نامیـده اسـت، چرا که تاثیـرش تنها زمانی مشـاهده 

مـی شـود کـه خیلی دیر شـده اسـت.

ټرمپ د افغانستان له نشه يي موادو رسه د مبارزې ۱۲۹ ميليونه ډالر د مکسيکو پر دېوال لګويل

یونیسف:
دو میلیون کودک در افغانستان 

با کمبود مواد غذایی مواجه هستند

حمله به نمازگزاران؛ پیچیده گِی جنگ و چالِش مسلمانی

صفحه 3

ویلز در کابل به دنبال چیست؟
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انفجــاری در مســجدی در والیــت ننگرهــار، نزدیــک بــه هفتــاد 
کشــته برجــا گذاشــت امــا هیــچ نهــادی در افغانســتان خــم بــه 
ــی  ــی و برخ ــای سیاس ــی از چهره ه ــه برخ ــاورد. البت ــرو نیـ اب
از ســفارت خانه ها بــه آن واکنــش نشــان داده انــد؛ امــا نــه 
مـــردم، نــه هــم نهادهــای مدنــی و نــه نهادهــای دینــی در برابــر 
ــوم  ــوز معل ــه هن ــد. اگرچ ــارز نداده ان ــود تب ــی از خ آن اعتراض
نیســت کــه ایــن حملــه را چــه گروهــی انجــام داده اســت، ولــی 
ــی را انجــام  ــن حمات ــان و داعــش چنی در گذشــته بارهــا طالب
داده انــد و بــا توجــه بــه حضــور طالبــان و داعشــیان در ننگرهار، 
بــه نظــر می رســد کــه ایــن حملــه کارِ یکــی از ایــن دو گــروه  

باشــد.
ــه  ــت ک ــِر جنگی س ــتان درگی ــه افغانس ــت ک ــفانه سال هاس متأس
نخســتین شــعار هــر دو طرِف جنگ در آن، »اســام و مســلمانی« 
ــت  ــر حرک ــرۀ تکبی ــا نع ــر ب ــِر همدیگ ــا در براب ــت. طرف ه اس
ــانند  ــل می رس ــه قت ــان ب ــان را تکبیرگوی ــد و همدیگرش می کنن
ــد.  ــران می کنن ــان وی ــه را تکبیرگوی ــی و عام المنفع ــز دین و مراک
درگیــر  از طرف هــاِی  افغانســتان  کــه جنــِگ  سال هاســت 
قربانــی می گیــرد و همــۀ طرف هــا خویشــتن را شــهید و غــازی 
می داننــد. گروه هایــی مثــِل طالبــان و داعــش کــه ادعــاِی برپایــِی 
امــارت و خافــِت اســامی دارنــد، همــواره دســت بــه اقداماتــی 
زده انــد کــه توجیــه اســامِی آن نه تنهــا بــرای مــردم، کــه بــرای 
هــر عالــِم دینــی ناممکــن بــوده اســت. قتــِل مجاهــدان کبیــر و 
تــرور افضل تریــن عالمــاِن ایــن ســرزمین، یکــی از ایــن مــوارد 
اســت. بارهــا طالبــان و داعشــیان بــه مســاجد حملــه کرده انــد و 
ــد.  ــرار داده ان ــه و انفجــار ق ــاِج گلول به کــرات نمازگــزاران را آم
گاهــی مســاجِد شــیعیان مــورد حملــه قــرار گرفتــه و گاهــی هــم 
مســاجد اهــل ســنت. طــی حداقــل بیســت ســال اخیــر، هــزاران 
ــان  ــه خودش ــده اند ک ــی کشــته ش ــن توســط گروه های ــِم دی عال
را طالــِب دیــن و مجاهــد اســام می خواننــد. بــه همیــن گونــه، 
هــزاران عالــم دیــِن دیگــر نیــز فتــوای قتــِل طالبــان و داعشــیانی 
را داده انــد کــه شعارشــان دســت یافتــن بــه امــارت و خافــِت 
ــن اوضــاع آشــفته یی، چــه  ــک چنی ــوده اســت. در ی اســامی ب
کســی می توانــد دربــارۀ نســخۀ اصیــِل مســلمانی فیصلــه کنــد؟ 
وقتــی یــک مســلماِن مدعــی و آمــادۀ شــهادت، مــواد انفجــاری 
را در مســجد ـ خانــۀ خــدا ـ و حتــا در الِی قــرآن ـ کتــاِب اهلل 
ـ جاســازی می کنــد و بــا انفجــار دادِن آن در جمعیــِت مؤمنیــِن 
در حــاِل مناجــات بــا خــدا، انتظــارِ ورود بــه بهشــت و رســیدن 
ــا  ــود ی ــلمانِی خ ــه مس ــوان ب ــه می ت ــاء اهلل را دارد، چگون ــه لق ب

دیگــران شــک نکــرد؟
مســلمًا هستی شناســِی جنــِگ طوالنــِی افغانســتان در ایــن مقــاِل 
کوتــاه نمی گنجــد، امــا تکــرارِ ایــن اتفاقــات بایــد تلنگــری بــر 
تمــام مســلماناِن جهــان به ویــژه جامعۀ اســامی افغانســتان باشــد 
تــا باورهــای دینــی و مذهبی شــان را جــداً مــورد بازنگــری قــرار 
دهنــد. تــا زمانــی کــه مســلمانان در خمــود و جمــود فکــری و 
غــرورِ کاذب قــرار داشــته باشــند، تنــور جنــگ در جهــان اســام 
ــه  ــد. امــا دســت یابی ب و از جملــه افغانســتان گــرم خواهــد مان
یــک نســخۀ اصیــِل مســلمانی ـ کــه صدالبتــه بــا خــود اخــاِق 
اســامی و کرامــِت انســانی را حمــل می کنــد ـ می توانــد ســایۀ 
صلــح و ســازنده گی را بــر تمــام جغرافیــای اســام بگســتراند. 
ــات در  ــایر منازع ــگ افغانســتان و س ــِر جن ــفانه پشــِت س متأس
دنیــای اســام، بازی هــای بســیار پیچیــدۀ بیرونــی و اســتخباراتی 
ــت  ــه گاه همــۀ آن هــا، جهال ــا تکی ــِز ورود ی وجــود دارد کــه رم
و خامــِی مســلمانان در کنش هــا و واکنش های شــان اســت؛ 
همــان جهالتــی کــه در حملــه بــه مســاجد و نمازگــزاران، نقطــۀ 
ــی  ــت و خام ــن جهال ــذارد. ای ــش می گ ــه نمای ــود را ب اوِج خ
ــچ  ــون و هی ــی را مص ــکان و مأوای ــچ م ــه هی ــت ک ــان اس چن
نفســی را محتــرم نمی شــمارد، ولــو آن مــکان خانــۀ خــدا و آن 

نفــس، نفــِس محترمــه باشــد. 
تعصــب،  از  رقت بــار  نمایشــگاهی  افغانســتان،  جنــگ 
ــامی  ــی و خون آش ــۀ جنین ــتن در مرحل ــی و زیس ــت، خام جهال
ــوان  ــا بت ــرد ت ــذار ک ــد از آن گ ــه می بای ــی ک ــت؛ مرحله ی اس
ــر و  ــاِی آبادت ــه مشــام کشــید و دنی ــح را ب ــاِس خــوِش صل انف
ــه،  ــن مرحل ــور از ای ــرای عب ــت. ب ــه گرف ــه تجرب ــر را ب بزرگ ت
ــِی  ــاِی دین ــدۀ علم ــی برعه ــت و اساس ــوولیِت نخس ــًا مس یقین
ــرآن  ــِز ق ــام و مغ ــِر اس ــه جوه ــی ب ــه پ ــت ک جهان دیده یی اس
برده انــد و بــا قبــوِل رنــج و زحمــت می تواننــد بیـــداری 

اســامی را همه گیــر ســازند. 

حمله به نمازگزاران؛ 
پیچیده گِی جنگ و چالِش مسلمانی

حــول  هــرات  امنیتــِی  کنفرانــس  هشــتمین 
موضــوع صلــح، روز جمعــه در قلعــۀ اختیارالدیِن 
ــت  ــی از بیس ــور نماینده گان ــا حض ــهر ب ــن ش ای
کشــور و ســازمان بین المللــی بــه کارِ خــود 
ــی  ــس امنیت ــِی کنفران ــث اصل ــرد. بح ــاز ک آغ
ــه  ــی ب ــورِت اختصاص ــه ص ــار ب ــرات، این ب ه
راه هــای یافتــن صـــلح در افغانســتان اختصــاص 
ــدام گوشۀچشــمی  ــود و ســخنرانان هرک ــه ب یافت
بــه گفت وگوهــاِی صلــح میــان امریــکا و طالبــان 

ــتند.  داش
شــاید پــس از توقــِف گفت وگوهــاِی صلــح 
ــاش  ــتین ت ــن نخس ــان، ای ــکا و طالب ــان امری می
ــی  ــن هدف ــا چنی ــه ب ــد ک ــور باش ــطِح کش در س
ــتان  ــت افغانس ــرا حکوم ــرد؛ زی ــورت می گی ص
نیــز بــا توقــِف گفت وگوهــای صلــح امریــکا بــا 
ــروه را  ــن گ ــا ای ــو ب ــه گفت وگ ــان، هرگون طالب
تــا زمــان اعــام نتایــِج انتخابــات منتفــی دانســت. 
در کنفرانــس امنیتــی هــرات، مهم تریــن ســخنران 
ــدۀ  ــتان، نماین ــان کشــورهای متحــد افغانس از می
ــح  ــورِت واض ــه ص ــه ب ــود ک ــا ب ــۀ اروپ اتحادی
موضــِع ایــن اتحادیــه را بیــان داشــت. او گفــت 
ــش  ــه همکاری های ــی ب ــا زمان ــۀ اروپ ــه اتحادی ک
ــد جــارِی  ــا افغانســتان ادامــه می دهــد کــه رون ب
سیاســی در ایــن کشــور حفــظ شــود. او هرگونــه 
همــکاری بــا حکومتــی را کــه نــامِ امــارت داشــته 
ــه  ــد. ب ــه دشــوار خوان ــن اتحادی ــرای ای باشــد، ب
ایــن شــکل، معلــوم می شــود کــه اتحادیــۀ اروپــا 
خواهــان صلــح بــا طالبــان در چهارچــوِب فعلــِی 

سیاســی اســت. 
داکتــر رنگیــن دادفــر ســپنتا مشــاور امنیــِت 
حکومــت پیشــین، از دیگــر ســخنراناِن نشســت 
ــدن  ــی خوان ــا نیابت ــه ب ــود ک ــرات ب ــی ه امنیت
جنــگ افغانســتان، تــاش کــرد کــه ادامــۀ 
گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان را بی ثمــر 
ــه  ــای ســپنتا گفــت کــه هرگون ــان دهــد. آق نشـ
ــود  ــد ب ــر خواه ــی مؤث ــان زمان ــا طالب ــق ب تواف
ــه  ــتان ب ــور پاکس ــای الزم از کش ــه ضمانت ه ک
منظــور قطــِع مداخاتــش در امــور داخلــی 

ــود.  ــه ش ــتان گرفت افغانس
ــان  معتصــم آغــا جــان از مقام هــای پیشــیِن طالب
ــروه  ــن گ ــِع ای ــًا از موض ــت تقریب ــن نشس در ای
ــا  ــت ب ــه او سال هاس ــد ک ــت. هرچن ــخن گف س

ایــن گــروه قطــع رابطــه کــرده و بــا خانــواده اش 
در ترکیــه بــه ســر می بــرد، ولــی بــه نظــر 
می رســد کــه پــس از تشــدید تاش هــای صلــِح 
ــه  ــل نیســت ک ــدان بی می ــان چن ــا طالب ــکا ب امری
ســهمی در ایــن گفت وگوهــا داشــته باشــد. 
ــی  ــِگ فعل ــۀ جن ــان ادام ــا ج ــم آغ ــای معتص آق
ــه حضــور ســربازاِن خارجــی در افغانســتان  را ب
ــربازاِن  ــی س ــه وقت ــت ک ــت و گف ــوط دانس من
خارجــی از افغانســتان بیــرون شــوند، گروه هــای 
خارجی یــی کــه در کنــار طالبــان نیــز می جنگنــد، 
ایــن کشــور را تــرک می  کننــد؛ زیــرا بــه گفتــۀ او 

ــد.  ــان می یاب ــتان پای ــاد« در افغانس »جهـ
معتصــم آغــا جــان، گــره فعلــِی صلــح را در نــامِ 
ــا  ــال دارد ب ــه احتم ــت ک ــده دانس ــِت آین حکوم
مشــارکِت طالبــان ســاخته شــود. او پیشــنهاد 
ــده  ــت آین ــرای حکوم ــی ب ــوان نام ــه می ت داد ک
ــا خــود  انتخــاب کــرد کــه هــم جمهوریــت را ب
داشــته باشــد و هــم امــارت را. امــا این کــه 
ــرِف  ــخنان را از ط ــن س ــان ای ــا ج ــم آغ معتص
ــن  ــان چنی ــوی طالب ــا از س ــت و ی ــود می گف خ
ــام  ــد و ابهـ ــده، تردی ــش داده ش ــی برای مأموریت
وجــود دارد؛ زیــرا در حــال حاضــر هیــچ معلــوم 
نیســت کــه طالبــان بخواهنــد در زیــر چتــر 
دموکراســی و حقــوق بشــر زنده گــی کننــد. 
ــارت  ــای ام ــِل احی ــر طب ــان ب ــروه همچن ــن گ ای
ــه در  ــمایلی ک ــکل و ش ــان ش ــه هم ــامی ب اس
زمــاِن خودشــان در بخش هایــی از افغانســتان 

ــد.  ــد دارن ــد، تأکی ــاخته بودن ــم س َعل
ــد  ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــی وج گزارش های
میــان هیــأت طالبــان در قطــر و شــورای کویتــه، 
ــای  ــِر گفت وگوه ــر س ــی ب ــای عمیق اختاف ه
ــه  ــه از آنچ ــورای کویت ــود دارد و ش ــح وج صل
کــه در قطــر گذشــته، چنــدان خشــنود بــه نظــر 
گزارش  هایــی  حــال،  همیــن  در  نمی رســد. 
فرماندهــاِن محلــی و  دارد کــه  نیــز وجــود 
بخش هایــی  در  طالبــان  نظامــی  صفــوِف 
از افغانســتان خواهــان آشــتی بــا حکومــت 
ــا  ــگ ب ــه جن ــان ب ــد همچن ــتند و می خواهن نیس
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــه دهن ــی ادام ــای دولت نیروه
کــه شــبکه های تروریســتی مثــل القاعــده و 
افغانســتان  از  مناطقــی  در  به شــدت  داعــش 
ــان  ــال شــده اند و در حــاِل ســربازگیری از می فع

صفــوِف طالبــان اســتند. بــه ایــن صــورت، هیــچ 
ــدن  ــرون ش ــا بی ــه ب ــدارد ک ــود ن ــی وج تضمین
نیروهــای خارجــی از افغانســتان، جنگــی کــه از 
ــرده  ــش ب ــه پی ــتی ب ــای تروریس ــوی گروه ه س

ــد.  ــدا کن ــه پی ــود، خاتم می ش
امریــکا  رییس جمهــوری  ترامــپ  دونالــد 
به صــورِت غیرمنصفانــه جنــگ افغانســتان را 
ــی  ــت. او در یک ــده اس ــودی« خوان ــِگ خ »جن
ــۀ  ــه بیشــتر جنب ــِر خــود ک از ســخنرانی های اخی
افغانســتان  »مــردم  می گویــد:  دارد،  کمپاینــی 
ــن  ــدن اســت. ای ــد، جنگی ــاد دارن ــه ی کاری را ک
ــد  ــم می جنگن ــا ه ــادی ب ــای متم ــردم از قرن ه م
ــای  ــان جنگ ه ــۀ هم ــز ادام ــی نی ــِگ فعل و جن
ســخنان،  ایــن  امــا  آن هاســت«.  پیشــیِن 
اهانت آمیــز و بــه دور از واقعیــت می نمایــد. 
ــخ  ــی از تاری شــاید مــردم افغانســتان در برهه های
وارد جنگ هــای خونیــن شــده باشــند ولــی 
ــی  ــِل بیرون ــع عوام ــور قط ــا به ط ــن جنگ ه ای
داشــته اند. در عیــن حــال نبایــد تقصیــر نخبــه گاِن 
سیاســِی کشــور را در مدیریــِت ســالم و عادالنــه 
نادیــده گرفــت و ُکِل جنگ هــا را بــه پــاِی مــردم 
افغانســتان و یــا شــرارتی کــه می توانــد در میــان 

ــرد.  ــم ک ــد خت ــته باش ــود داش ــا وج آن ه
مــردم افغانســتان در همیــن دهه هــای پســین 
ــد  ــاره می کن ــا اش ــه آن ه ــپ ب ــای ترام ــه آق ک
روس هــا  از  را  واقعیــت  برویــد  می گویــد  و 
بپرســید؛ جنگــی را کــه بــرای آزادِی خــود انجــام 
دادنــد، بــدون همــکاری کشــورهایی نظیــر امریکا 
و غــرب ممکــن نبــود کــه صــورت دهنــد. حتــا 
می بینیــم کــه در جنــگ علیــه شــوروی نیــز 
ــان  ــوده اســت. طالب ــگ ب نقــش بیـــرونی ها پُررن
دروِن جامعــۀ  از  کــه  نیســت  هــم گروهــی 
ــروه در  ــن گ ــد. ای ــده باش ــرون ش ــتان بی افغانس
کشــور همســایه ســاخته شــد تــا بتوانــد عمـــق 
اســتراتژیِک آن را محقــق ســازد. پــس نبایــد 
ــِگ  ــل جن ــت و عوام ــی رف ــه قاض ــه ب یک جانب
جســت وجو  داخــل  در  فقــط  را  افغانســتان 
نمــود. همان گونــه کــه در کنفرانــس امنیتــی 
ــی و  ــاد جهان ــه ابع ــد ب ــد، بای ــد ش ــرات تأکی ه
ــا شــرایط  ــگ توجــه شــود ت ــن جن ــِی ای منطقه ی

ــلح فراهــم گــردد.    ــرای صـ ــی ب داخل

احمـد عمـران

امـارتی صـلح  و  هرات  کنفرانس 
گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد میان هیأت طالبان در قطر و شورای کویته، اختالف های عمیقی بر سِر گفت وگوهای 
صلح وجود دارد و شــورای کویته از آنچه که در قطر گذشته، چندان خشنود به نظر نمی رسد. در همین حال، گزارش  هایی 
نیز وجود دارد که فرماندهاِن محلی و صفوِف نظامی طالبان در بخش هایی از افغانســتان، خواهاِن آشتی با حکومت نیستند 
و می خواهند همچنان به جنگ با نیروهای دولتی ادامه دهند. گفته می شــود که شبکه های تروریستی مثل القاعده و داعش 
به شدت در مناطقی از افغانستان فعال شــده اند و در حاِل سربازگیری از میان صفوِف طالبان استند. به این صورت، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که با بیرون شــدن نیروهای خارجی از افغانســتان، جنگی که از سوی گروه های تروریستی به پیش 

برده می شود، خاتمه پیدا کند
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امـور  در  امریـکا  وزارت خارجـۀ  معـاون  ویلـز،  الیـس 
کشـورهای آسـیایی، هفتـۀ گذشـته در دیـدار بـا سـران 
حکومـت وحـدت ملی و نهادهای انتخاباتی، بر شـمارش 
آرای بایومتریـک شـده و شـفافیت در انتخابـات ششـم 

میـزان تأکیـد کـرده اسـت. 
بانـو ویلـز، روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته ۲۴ میـزان در 
دیـدار بـا مسـووالن رسـانه های کشـور گفتـه اسـت کـه 
انتخابـاِت  در   ۲۰۱۴ انتخابـاِت  بحـران  تکـرار  احتمـال 

۲۰۱۹ خیلـی انـدک اسـت. 
اکنـون  اسـت:  تأکیـد کـرده  دیـدار  ایـن  در  بانـو ویلـز 
۲۰۱۹ اسـت، نـه ۲۰۱۴، در انتخابات از وسـایل پیشـرفتۀ 
تکنالوژی اسـتفاده شـده اسـت و تاریخ نشـان داده اسـت 
کـه میـزان تقلب در ایـن چنیـن روندها محـدود و تکرار 

بحـران انتخابـات پنج سـال پیـش خیلـی اندک اسـت. 
مـورد  انتخابـات  در  شـده  بایومتریـک  آرای  شـمارش 
اسـتقبال او و نهادهـای بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت و 
از تکت هـای انتخاباتـی به ویـژه دو تکت دولتی خواسـته 
اسـت کـه از پیـش داوری در مـورد نتیجـۀ انتخابات خود 
داری کننـد. او در دیـدار بـا محمداشـرف غنـی رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی و داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایی 
نیـز روی اسـتقالیت کار کمیسـیون های انتخاباتـی تأکید 
کـرده اسـت و گفتـه اسـت کـه تصامیـم کمیسـیون های 
انتخاباتـی بایـد نـزد مـردم مقبولیـت داشـته باشـد. اما آیا 

امریـکا بـه دنبـال شـفافیت در انتخابـات اسـت؟
مقامـات ایـاالت متحـدۀ امریـکا در حالی بر شـفافیت در 
انتخابـات و اسـتقالیت کمیسـیون های انتخاباتـی تأکیـد 
یافتـه  سـازمان  تقلب هـای  از  نگرانی هـا  کـه  می کننـد 
تکنالوژیکـی در ایـن انتخابـات اذهـان عامـه را مخدوش 

اسـت.  کرده 
تکت هـای انتخاباتـی و همچنـان نهادهای ناظـر انتخاباتی 
نگرانـی خـود را از تقلبات سـازمان یافته توسـط برخی از 
تکت هـای انتخاباتـی کـه منابع بیشـتری در اختیـار دارند، 
ابـراز کرده انـد. امـا الیس ویلـز می گویـد کـه در دیـدار با 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابات و سـران حکومت وحدت 
ملـی، حمایـت خود از شـمارش »آرای بایومتریک شـده« 
و »عملکرد مسـتقل« کمیسـیون های انتخاباتـی اعام کرده 
و تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـاالت متحـدۀ امریـکا در کنار 
مردم افغانسـتان اسـت، بـه حمایت خود از مردم سـاالری 

می دهد.  ادامـه 
درصـد   ۴۰ از  بیـش  کـه  انتخاباتـی  رونـد  از  حمایـت 
هزینۀ آن توسـط کشـورهای و نهادهای حامی افغانسـتان 

تأمیـن شـده اسـت، وضعیـت نابسـامان کشـور را اندکی 
سـامان خواهـد داد و دوبـاره خـون را بـه پیکـرۀ نیم بنـد 
دموکراسـی کشـور خواهد دمیـد. حمایت ایـاالت متحدۀ 
از  بین المللـی  نهادهـای  امریـکا و کشـورهای حامـی و 
بایومتریـک  رأی  و  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  رونـد 
شـده نشـان دهنـدۀ حمایـت از نظامـی اسـت کـه در ۱8 
سـال اخیـر بـه حمایت ایـاالت متحـدۀ امریکا و شـرکای 
بین المللـی بـه پـا ایسـتاده اسـت. چنیـن حمایتـی نقطـۀ 
عطـف و تغییر شـگرف در نظـام دموکراتیک پسـا طالبان 
اسـت، امـا اگـر به صـورت قطعـی نباشـد، دموکراسـی و 
روندهـای دموکراتیـک به ویژه انتخابات ۲۰۱۹ افغانسـتان 
بـه بایگانـی تاریـخ خواهد پیوسـت کـه  جبـران آن برای 
امریـکا بـه عنـوان شـریک درجـه  یـک، اتحادیـه اروپا و 

جامعـۀ جهانـی دشـوار خواهـد بود. 
می توانـد  انتخابـات  در  شـفافیت  از  قاطـع  حمایـت 
آینـدۀ شـهروندان افغانسـتان را تضمیـن کنـد، از سـقوط 
ایـن کشـور بـه دامـن تروریسـم جلوگیـری کنـد و زمینه 
گفت وگـو بـا گـروه مخالـف دولـت افغانسـتان )گـروه 
طالبـان( نیـز فراهـم خواهـد شـد، زیـرا تنهـا حکومتـی 
می توانـد بـا گـروه طالبـان وارد تعامـل شـود کـه برآمده 
از آرای پـاک شـهروندان افغانسـتان باشـد و مشـروعیت 

ملـی داشـته باشـد. 
نهادهـای  سـوی  از  انتخابـات  شـفافیت  روی  تأکیـد 
ایـاالت  دیپلوماتیـک  نماینده هـای  به ویـژه  و  بین المللـی 
بـرای دسـتیابی  را  افغانسـتان زمینـه   امریـکا در  متحـدۀ 
بـه نتیجـۀ بهتـر فراهـم می  کنـد، از تکـرار یـک بحـران 
دیگـر جلوگیـری می نمایـد؛ زیرا تکـرار بحـران انتخابات 
۲۰۱۴ در وضعیـت شـکنندۀ امـروز سـقوط افغانسـتان را 
بـه دامن گروه هـای تروریسـتی به ویـژه داعـش و طالبـان 

می کنـد.  پیش بینـی 
فیصلـۀ  بـه  امریـکا  به ویـژه  حامـی  کشـورهای  تأکیـد 
آرای  شـمارش  اسـاس  بـر  کـه  انتخابـات  کمیسـیون 
بیومتریـک شـده و تأکیـد بـر حمایـت از کمیسـیون های 
انتخاباتـی و فیصلـۀ مسـتقانۀ ایـن نهادهـا؛ سـبب شـده 
کمیسـیون های  در  نفـوذ  اعمـال  نگرانی هـای  اسـت، 
انتخاباتـی از طـرف افراد بانفـوذ دولتی کاهـش یابد؛ زیرا 
ادامـۀ حمایـت جامعـه بین المللـی از نظام مردم سـاالر در 
افغانسـتان، مبـارزه با فسـاد اداری و جلوگیـری از بحرانی 
شـده انتخابـات و آینـده کشـور در گـرو کار مسـتقانۀ 
کمیسـیون انتخابـات اسـت کـه نیاز بـه همـکاری جامعۀ 

مدنـی احـزاب و جریان هـای سیاسـی دارد.

هـر چنـد انتخابـات ششـم میـزان سـال جاری نسـبت به 
انتخابات هـای گذشـته نسـبتًا متفاوت بود؛ اعتبـار دادن به 
رأی هـای بایومتریک شـده از طـرف کمیسـیون انتخابات 
و حمایـت ایـن تصمیـم از طـرف  نهادهـای بین المللـی، 
زمینه هـای تقلـب و اسـتفاده از آرای بـدون بایومتریـک 
را بـه صـورت بی پیشـینه کاهـش داد، امـا در صورتـی که 
کمیسـیون انتخابـات نتوانـد بـا اسـتقالیت کامـل عمـل 

کنـد، احتمـال بحرانـی شـدن انتخابات وجـود دارد.
در  بین المللـی  نهادهـای  و  حامـی  کشـورهای  امریـکا، 
میـزان  ششـم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  افغانسـتان، 
سـال جـاری نقطۀ عطـف در تاریـخ این کشـور می دانند؛ 
زیـرا ایـن انتخابـات در حالـت برگـزار گردیـد کـه روند 
مذاکـرات صلـح طالبـان و امریـکا بـه دقیقـۀ ۹۰ رسـیده 
بـود، مقامـات امریکایـی در افغانسـتان اولویـت خـود را 
افغانسـتان  انتخابـات  بـه  نسـبت  و  می دانسـتند  صلـح 
فوکـس آنچنانی نداشـتند. اما دولت افغانسـتان در ششـم 
میـزان انتخابـات ریاسـت جمهوری در حالـی برگزار کرد 
کـه از ۹،6 میلیـون ثبـت نـام شـده بـه گفتـۀ کمیسـیون 
اشـتراک  تـن  هـزار   ۷۰۰ دومیلیـون   ۲ تنهـا  انتخابـات، 
کرده انـد و از ایـن میـان تا اکنون ۵۰۰ هـزار رأی آن باطل 

اعام شـده اسـت.  
انتخابـاِت 6 میـزان در واقـع انتخـاب دوبـارۀ دموکراسـی 
در افغانسـتان نیـز اسـت زیـرا مـردم در دوره های پیشـین 

خاطـرۀ خوشـی از انتخابـات ندارنـد و بـه ایـن بـاور اند 
کـه بـه رأی آنـان توجـه نشـده اسـت. باورهـا بـر ایـن 
نیـز اسـت کـه در چنـد نوبـت از انتخابات هـای گذشـته، 
امریـکا در کنـار کسـانی قـرار گرفتـه و آنـان حمایـت 
کـرده کـه متهـم بـه تقلب هـای گسـترده و سـازمان یافته 
در انتخابـات بوده انـد بـه همیـن نسـبت اسـت کـه یـک 
برداشـت مردم کـه باعث عـدم حضور آنـان در انتخابات 
نیز شـد، این اسـت که رأی آنان سرنوشت سـاز نیسـت و 
نتیجـۀ انتخابـات را تصمیـم امریکا نهایی می سـازد. نمونۀ 
بـارز ایـن برداشـت در ایجاد حکومت وحـدت ملی و در 
رأس قـدرت قرار گرفتن محمداشـرف غنـی در انتخابات 

یافت. تبـارز   ۲۰۱۴
نهادهـای  کـه  می سـازد  روشـن  میـزان   6 انتخابـاِت 
پروسـۀ  حامـی  کشـورهای  و  نهادهـا  و  برگزارکننـده 
انتخابـات در افغانسـتان، دموکراسـی را دفـن می کنند و یا 
فرصـت می دهنـد کـه رأی پـاک مـردم حکومـت پیش رو 
را ایجـاد کنـد. این انتخابـات یا باور مـردم را به رأی دهی 
و پروسـۀ انتخابـات دوبـاره زنـده می سـازد و یـا بـرای 
همیـش انتخابـات را از ذهـن و بـاور مردمـان افغانسـتان 

می کنـد. حـذف 
بـا ایـن پیش فـرض دیـده شـود کـه الیـس ویلـز در کابل 
بـه دنبـال چیسـت و براینـد حضـور او در ایـن شـرایط 

حسـاس چـه می توانـد باشـد.

حملـه بـر یـک مسـجد در والیـت ننگرهـار کـه جـان 
۷۲ تـن را گرفـت، بـا واکنش هـای داخلـی و بین المللـی 
روبـه رو شـده اسـت. در ایـن حملـه کـه دو روز پیش در 
ولسـوالی هسـکه مینۀ ایـن والیت صـورت گرفـت، ده ها 

تـن دیگـر زخمی شـدند.
سـازمان ملـل متحـد، سـفارت امریـکا در کابل، سـازمان 
عفـو بین الملـل، سـازمان ناتـو و کمیسـیون حقـوق بشـر 
افغانسـتان ایـن حملـه محکـوم کـرده انـد. سـازمان ملل 

گفتـه اسـت کـه عامـان آن بایـد پاسـخ بدهند.
سـازمان عفو بین الملـل نیز این حملـه را »جنایت جنگی« 
عنـوان کرده و افـزوده که افزایـش تلفـات غیرنظامیان در 

افغانسـتان نیاز به توجـه جهانی دارد.
کمیسـیون حقوق بشـر افغانسـتان در واکنش به این حمله 
گفتـه اسـت کـه این حملـه »جنایـت در برابر بشـریت« و 
جـزء »جرایـم جنگـی« اسـت. در اعامیـۀ این کمیسـیون 
کـه دیروز شـنبه ۲۷ منتشـر شـد، آمده اسـت، ایـن حمله 
بـه دلیل »قسـاوتی« کـه در آن به کار رفته اسـت و کمیت 
و کیفیـت قربانیـان آن، مصـداق »جنایـت علیه بشـریت و 

اسـت. جنگی«  جنایت 
ایـن حملـه ناشـی از دو حلقـه مایـن جاسـازی شـده در 
داخل این مسـجد بود. شـمار کشته شـده گان ایـن رویداد 

در دو روز گذشـته بـه ۷۲ تـن افزایـش یافت.

کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان می گویـد کـه کشـتار 
جمعـی مـردم در »عبادت گاه هـا« و حمله بر مناسـبت های 
اجتماعـی و گردهمایی هـای مردمـی، نشـان دهندۀ اعمـال 
»مجرمانـه، هدف مند و سیسـتماتیک ضد بشـری« اسـت.
ابـراز  اعامیـه ضمـن  ایـن  در  بشـر  کمیسـیون حقـوق 
غیرنظامیـان،  تلفـات  روزافـزون  افزایـش  از  نگرانـی 
ذکـر کـرده کـه گزارش هـای نظارتـی ایـن کمیسـیون و 
گزارش هـای رسـانه ها و نهادهـای داخلـی و بین المللـی، 
نشـان دهندۀ افزایـش روزافزون شـمار تلفـات غیرنظامیان 

در سـال جـاری اسـت.
در  درگیـر  طرف هـای  از  کمیسـیون  ایـن  مسـووالن 
افغانسـتان خواسـته تـا حقـوق بشـر و حقـوق بین الملـل 
بشردوسـتانه را رعایـت کنند. ایـن کمیسـیون از نهادهای 
مسـوول کشـفی، امنیتـی و قضایی نیز خواسـته اسـت که 
عامـان چنیـن رویدادهـا را شناسـایی، بازداشـت و مورد 

پیگـرد عـدل و قضایـی قـرار دهنـد.
در سـوی دیگـر، احمدولی مسـعود، رییس عمومـی بنیاد 
شـهید مسـعود و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در 
واکنـش بـه حملـۀ دو روز پیش به یک مسـجد در والیت 
ننگرهـار، آن را وحشـیانه خوانـده و گفتـه اسـت کـه این 
حمله نشـانگر نمونـۀ مهم و تازه یی از جنگ اسـتخباراتی 

در کشـور اسـت کـه قوم و زبـان هم نمی شناسـد. 
رسـمی  در صفحـۀ  پیـام  یـک  نشـر  بـا  مسـعود  آقـای 
فیسـبوکش گفتـه اسـت تـا زمانـی کـه اختیـار جنـگ و 
صلـح بـه دسـت یـک دولـت ملـی و مشـروع و برآمـده 
از آرای مـردم در کشـور قـرار نگیـرد، حاثه هـای غم انگیز 
این چنینـی دوام خواهـد داشـت. بـه گفتـۀ آقای مسـعود: 
رژیم هـای قومـی، وابسـته بـه دیگـران و نیـز آجنداهـای 
شـخصی و گروهی در هجده سـال گذشـته ثابت ساخت 

کـه محکـوم بـه ناکامی اسـت.

در  نیـز  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  باایـن،  همزمـان 
جلسـۀ دیروزشـان ایـن حملـه را غیراسـامی خوانـده و 
از حکومـت خواسـتند تـا عملیات های شـان را در برابـر 

»دشـمنان افغانسـتان« تشـدید ببخشـند. 
میررحمـان رحمانـی، رییـس مجلـس نماینـده گان گفـت 
کـه ایـن حملـه، چهرۀ »زشـت و ضد بشـری تروریسـم« 
بـه عنـوان »خطرناک تریـن دشـمن بشـریت« را بـار دیگر 
آشـکار کـرد. آقـای رحمانـی افـزود که مـردم افغانسـتان 
و جامعـۀ جهانـی راه دیگـری به جـز مبـارزۀ »متحدانه و 

یک پارچـه« در برابـر تروریسـم ندارنـد.
او می گویـد کـه کـه چندپارچه گـی سیاسـی و نداشـتن 
تعریف روشـن از تروریسـم و دوست دشـمِن افغانستان، 
مـردم این کشـور را نابود می کند. به گفتـۀ رییس مجلس: 
از حکومـت جـداً می خواهیـم تـا در برابر دشـمنان مردم 
افغانسـتان از شـدیدترین عملیات هـا اسـتفاده کنـد و در 

هر گوشـه افغانسـتان آنـان را درهـم بکوبد.
دیـروز  مجلـس  در  مـردم  نماینـده گان  حـال،  عیـن  در 
اعامیه یـی نیـز نشـر کردنـد و حملـه بـر عبادت گاه هـا 
مـردم  و  اسـام  دیـن  »دشـمنان  از سـوی  »جنایـت«  را 
افغانسـتان« خوانـد. در اعامیـۀ اعضـای مجلـس آمـده 
اسـت: »ارتـکاب جنایـت در داخل مسـجد آن هـم هنگام 
ادای نمـاز، خـاف اصـول اسـامی بـوده و ایـن عمـل 
دشـمنان مردم افغانسـتان بیانگـر اعتراف آنان به مسـلمان 
نبودن و آگاهی از حقوق اسـامی اسـت و ایجاد وحشت 
و خون ریـزی را بـه حدی می سـازد که مسـلمانان پس از 

ایـن بـه مجلـس نروند«.
گفتنـی اسـت کـه مسـوولیت این رویـداد را تا کنـون فرد 
یـا گروهـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت. گـروه طالبـان کـه 
عامل بسـیاری از انفجارها در افغانسـتان شـناخته می شود 

نیـز دسـت داشـتن در این رویـداد را رد کـرده اند.

واکنش ها پس از شهادت 72 تن در ننگرهار:

افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان نیاز به توجه جهانی دارد

ویلـز در کابـل به دنبـال چیست؟
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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چكيـده
فرجـام تاریـخ چـه خواهـد بـود؛ آیـا بشـر بـه سـوي 
تجربـه  را  انحطـاط  این کـه  یـا  برمـي دارد،  گام  کمـال 
فلسـفۀ  در  کان  دیـدگاهِ  دو  زمینـه،  ایـن  در  مي کنـد؟ 
سیاسـي و اجتماعـي غـرب وجـود دارد: یکـي، دیـدگاه 
تکامل گرایـان، کـه فرآینـد تاریـخ را رو بـه پیشـرفت و 
بهبـودي مي داننـد، همانند هگل، فیلسـوف قـرن هجدهم 
و نوزدهـم میـادي کـه نظریـۀ دولـت کمـال اخاقي را 
مطـرح مي کنـد. دیگـري، دیـدگاه ضدتکامل گرایـان، کـه 
تاریـخ بشـر را رو بـه قهقـرا مي داننـد، هماننـد ادمونـد 
بـرک، فیلسـوف محافظـه کار قـرن هجدهـم میـادي که 
نظریـۀ بازگشـت به سـنت را پیشـنهاد مي کنـد. فوکویاما 
در نظریـۀ پایـان تاریـخ، ادعـا مي کنـد کـه بـا فروپاشـي 
عالم گیـر  دموکراسـي  لیبـرال  آمـوزۀ  کمونیسـم،  نظـام 
خواهـد شـد. نظریه هـاي تکامل گرایـي، فلسـفۀ سیاسـي 
و اجتماعـي غـرب، یعني نظریـۀ پایان تاریـخ فوکویاما را 
بررسـي و نقـد مي کند. در ایـن مقاله با اسـتفاده از روش 
تحلیـل محتـواي کیفي، نظریـۀ پایـان تاریـِخ فوکویاما از 
منظـر یکـي از برجسـته ترین دیدگاه هـاي تکامل گرایـي 
چالـش  بـه  مهدویـت،  شـیعي  آمـوزۀ  یعنـي  اسـامي، 
کشـیده شـده و در پایـان، چارچوبـي بدیل، یعنـي نظریۀ 

حاکمیـت جهانـي اسـام، مطـرح شـده اسـت.
تکامل گرایـي،  تاریـخ،  پایـان  نظریـۀ  کلیدواژه هـا: 
ضدتکامل گرایـي، حاکمیـت جهاني دموکراسـي لیبرال و 

اسـام. جهانـي  حاکمیـت 

مقدمه
مسـألۀ  طـرح  بـا  مـدرن،  اجتماعـي  سیاسـي   فلسـفۀ 
ایـدۀ  انتزاعـي«،  فردگرایـي  و  خودبنیـاد  »عقانیـت 
پیشـرفت و بهبـود را براي بشـر غربي بـه ارمغان آورده و 
بدین گونـه تـاش کـرده وي را از معضـل گناه نخسـتین 
کـه رنـج و عـذاب را ضـرورت زنده گي بشـري مي داند، 
رهـا سـازد. در میـان متفکـران مـدرن غربـي، ایمانوئـل 
قـرن  در  کـه  اسـت  کسـاني  نخسـتین  از  یکـي  کانـت 
هجدهـم میـادي در بـاب حکومـت جهانـي عقانیـت 
نظریه پـردازي کـرده و آینده یـي صلح آمیـز براي بشـریت 
پیش بینـي نمـود.۱ البتـه بـه نظـر مي رسـد کـه فریدریش 
نظریه پـرداز  مهم تریـن  و  برجسـته ترین  بایـد  را  هـگل 
فلسـفۀ تاریـخ غـرب دانسـت که بـا بهره گیـري از روش 
دیالکتیـِک ذهـن نشـان مي دهـد بشـر در فراینـد تاریـخ 
بـه سـوي خودآگاهـي گام برمـي دارد۲ و در نهایـت در 
دولـت کمـال اخاقـي بـا روح جهانـي )گایسـت( یکي 
مي شـود.3 همیـن اعتقـاد بـه پیشـرفت و تکامل بشـر در 
اندیشـۀ سیاسـي مـدرِن غـرب در اواخـر قرن بیسـتم در 
نظریۀ کسـاني همچـون مک لوهـان، تافلـر، هانتینگتون و 
فوکویامـا خـود را نشـان مي دهـد.۴ بـه نظر مي رسـد  که 
جنجال برانگیزتریـن نظریـه متعلـق بـه فوکویامـا متفکـر 
ژاپنـي ـ امریکایـي معاصـر اسـت کـه پـس از فروپاشـي 
اتحـاد جماهیـر شـوروي، مـرگ ایدیولوژي مارکسیسـم 
کمونیسـم را اعـام و »لیبرال دموکراسـي« را برندۀ جنگ 
میـاِن ایده هـا معرفـي مي کنـد.۵ بـر همیـن اسـاس، مقالۀ 
حاضـر ظرفیت هـاي درونـِي ایـن نظریـه را مي سـنجد و 
تـاش مي کنـد کـه از منظـري غیرغربـي، یعنـي اسـام 

شـیعي، آن را بـه بوتـۀ نقد گـذارد.

روش تحقيق: تحليل محتواي كيفي
انتخـاب روش همـواره بـا یـک موضـِع معرفت شناسـانه 
همـراه اسـت، همان گونه کـه دیوایـن مي گویـد: انتخاب 
روش بایـد بـا ایـن دیـد صـورت گیـرد که آیـا آن روش 
مناسـب  پژوهشـي خـاص  یـک سـؤال  بررسـي  بـراي 
اسـت یـا خیـر.6 بـر ایـن اسـاس، در مقالـۀ حاضـر نیـز 
بـرده مي شـود.  بهـره  از روش تحلیـل محتـواي کیفـي 
اسـت  علومـي  اصلـي  موضـوع  محتـوا  تحلیـل  اساسـًا 
دیگـر،  بیـان  بـه  مي کننـد.  بحـث  انسـان  دربـارۀ  کـه 
اسـتعداد سـخن گفتـن، برجسـته ترین ویژه گـي انسـان، 
و زبـان جـزء جدایي ناپذیـر تفکـر منطقـي، احساسـات 
و عنصـر مشـخصۀ زنده گـي درونـي اوسـت، از ایـن رو، 
تحلیـل محتـوا مسـالۀ مرکزي مطالعات انسـاني اسـت.۷ 
همان گونـه کـه بـاردن مي گویـد: مهم تریـن موضـوع در 
تحلیـل محتـواي کیفـي، اسـتنباط اسـت کـه بـر اسـاس 
آن، رابطـۀ مفاهیـم بـا یکدیگـر سـنجیده مي شـود.8 بـر 
اسـاس آنچـه گفته شـد، در مقالۀ حاضـر از روش تحلیل 
محتوا اسـتفاده شـده تا مفاهیـم اصلي نظریـۀ پایان تاریخ 
لیبـرال و ارتبـاط آن مفاهیـم بـا هم آشـکار و سـپس معنا 
و محتـواي نظریـۀ حکومـت جهانـي اسـام بـه عنـوان 
جایگزینـي بـراي نظریـۀ لیبـرال پایـان تاریـخ فوکویامـا 

تبییـن مي شـود.
نظریۀ پایان تاریخ

فروپاشـي اتحـاد جماهیـر شـوروي و پایـان جنگ سـرد 
را مي تـوان آغـازي بـراي نظـم نویـن جهانـي دانسـت 
نـگاه  در  نویـن  نظـم  ایـن  ویژه گـي  مهم تریـن  کـه۹ 
نخسـت، تک قطبي شـدن جهـان در عرصۀ سیاسـت هاي 
بین المللـي اسـت . در واقع، پایان جنگ سـرد و شکسـت 
بلـوک کمونیسـت، موجـب شـد که اغلـِب اندیشـمندان 
غربـي، مسـئلۀ پیـروزي غـرب و کاپیتالیسـم را مطـرح 
کننـد. تـز معـروِف پایـان تاریـخ فرانسـیس فوکویامـا، 
»پایـان  مقالـۀ  در  فوکویامـا  مدعاسـت.  ایـن  بیان کننـدۀ 
تاریـخ« )۱۹8۹م( و متعاقبـًا کتـاب پایـان تاریخ و آخرین 

انسـان )۱۹۹۲م( مدعـي و در تـاش اسـت کـه بـا توجه 
بـه تحـوالت کنونـي جهـان، تاریـخ عامـي بنویسـد تـا 
نظـام  دیـدگاه،  ایـن  در  برگیـرد.  در  را  بشـریت  تمـام 
لیبرال دموکراسـي نقطـۀ پایانـي تطـور ایدیولوژیکي بشـر 
و آخریـن شـکل دولـت در تاریخ انسـان تلّقي مي شـود. 
نظریـۀ »پایـان تاریـخ« مي گویـد کـه بـه سـبب فقـدان 
بدیل هـاي معتبر پس از شکسـت کمونیسـم، نظـام لیبرال 
دموکراسـي صـورت نهایـي و عـامِ تاریـخ بشـر خواهـد 
شـد؛ یعنـي این کـه نـه تنهـا این صـورت به همـۀ جهان، 
بالضـروره گسـترش خواهـد یافـت، بلکه در هیـچ زمان 
دیگـري در آینـده از ایـن صورت گـذر نخواهد شـد. به 
ایـن ترتیـب، جهاني شـدن لیبرال دموکراسـي، سرنوشـت 

محتـوم بشـر تلّقـي مي شـود. وي مي گویـد:
آنچـه مـا شـاهد آن هسـتیم، تنهـا پایـان جنـگ سـرد یـا 
عبـور از یـک مرحلـۀ ویـژۀ تاریخـي نیسـت، بلکـه مـا 
شـاهد پایان تاریخي هسـتیم کـه نقطه عطـف آن، تکامل 
ایدیولوژیـک و جهان شـمولي دموکراسـي لیبـراِل غربـي 

بـه عنـوان آخریـن دولت بشـري اسـت.۱۰
بـاب  در  دیدگاهـش  طـرح  آغـاز  همـان  از  فوکویامـا 
پایـان تاریـخ، مشـخص کـرده اسـت کـه وقتـي وي از 
پیـروزي ایدیولـوژي لیبرال دموکراسـي سـخن مي گوید، 
همـۀ ایدیولوژي هـاي دیگـر، از جملـه ایدیولوژي هـاي 
دینـي را نیـز مدنظـر داشـته و صرفـًا منظورش شکسـت 
ایدیولوژي هـاي سـکوالر در برابـر تجـدد نیسـت. البتـه 
موضـع  اسـام  خصـوص  در  دیگـري  جـاي  در  وي 
یـازده سـپتامبر  واقعـۀ  از  پـس  متفاوتـي مي گیـرد. وي 
»آیـا  عنـوان:  ایـن  تحـت  مي دهـد  انجـام  سـخنراني یي 
تاریـخ مجـدداً آغـاز شـده اسـت؟« روشـن اسـت کـه 
ایـن واقعـه او را واداشـته کـه در نظـر قبلـي خـود که در 
آن از حـوزۀ فرهنگـي و تمدنـي اسـام غفلـت نمـوده 
بـود، تجدیدنظـر کـرده و اسـام را بـه عنـوان یکـي از 
حوزه هـای میـراث بشـري لحاظ کنـد. این سـخنراني در 

خصـوص ایـن احتمـال بحـث مي کنـد کـه شـاید تاریخ 
پایـان نیافتـه باشـد یـا این  کـه مجـدداً در مسـیر گـذر از 
لیبـرال دموکراسـي غـرب بـه حرکـت درآمده باشـد. در 
ایـن سـخنراني، وي اهمیـت و عظمـت فرهنگـي اسـام 
را مي پذیـرد؛ یعنـي از ایـن نظـر برمي گـردد کـه آن را 
بـه اعتبـار عـدم تعلـق بـه »میـراث ایدیولـوژي مشـترک 
بشـریت« از بحـث کنـار بگـذارد. بـا این حال، سـخن او 
این اسـت که ایـن تهدیدهـا در درازمـدت تهدیدي علیه 
سـازنده هاي  جهاني شـدن،  و  »تجـدد  و  نیسـت  غـرب 
مرکـزي« تاریـخ باقـي خواهنـد مانـد. از نظـر وي، ایـن 
نظـام تجـدد و سـکوالر لیبـرال دموکراسـي غربي اسـت 
کـه مي توانـد علـم ایجـاد کنـد، ثـروت بیافرینـد، فقـر، 
بیماري هـا و مشـکات مـردم را رفـع کـرده و در نهایت، 

رفـاه بـراي آن ها بـه ارمغـان بیـاورد.۱۱  

پسـیاری از افـراد معتقدنـد کـه میوه هـا و سـبزیجات چـون ترکیبـات 
کامـًا طبیعـی و بـدون هرگونـه مـواد شـیمیایی و نگه دارنده هسـتند، 
پـس منعـی نـدارد کـه تمـام قسـمت های آن هـا بـدون هیـچ نگرانـی 
و مشـکلی خـورده شـود. اگـر شـما هـم جـزو ایـن گـروه از افـراد 
هسـتید، بایـد بـه شـما بگوییـم کـه سـخت در اشـتباهید. بعضـی از 
قسـمت های میوه هـا و سـبزیجات می توانـد محتـوی مقادیـر باالیـی 
از سـمومِ خطرنـاک باشـد و اگـر شـما عاقه بـه خوردِن این قسـمت 
داریـد، در عـادات غذایی تـان حتمـًا  میوه هـا و سـبزیجات  ایـن  از 
تغییـر ایجـاد کنیـد؛ چـون سـموم موجـود در ایـن قسـمت از میوه ها 
و سـبزیجات می توانـد بـه مـرور زمـان در بدن تـان انباشـته شـده و 

زمینه سـاز مشـکات فراوانـی بـرای شـما شـود. 
در ادامـه خواهیـم گفـت کـه کـدام قسـمت از میوه هـا و سـبزیجات 

خوراکـی نیسـتند و می تواننـد مضـر باشـند. 
 

بادام تلخ ممنوع!
بـادام تلـخ محتوی مقادیـر باالیی از آمیگدالین گلوکوزید اسـت که در 
بـدن به اسـید پیروسـیک یـا همان سـیانید هیـدروژن تبدیل می شـود. 
سـیانید هیـدروژن یکـی از اصلی تریـن ترکیبـات آفت کش هاسـت که 
در صنعـت کشـاورزی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و دقیقـًا همـان 
ترکیـب کشـنده یی اسـت که نازی هـا برای کشـتار دسـته جمعی از آن 
اسـتفاده می کردنـد. بنابرایـن اگر در جنگلی مشـغول پیـاده روی بودید 
و بـه یـک درخـت بـادام برخـورد کردیـد، بهتـر اسـت مبـادرت بـه 
خـوردن نکنیـد چـرا کـه ایـن بادام هـا می توانند محتـوی مقـدار قابل 
توجهـی از آمیگدالیـن سـمی باشـند. اگـر میـزان این سـم حـدود 68 
میلی گـرم بـه ازای هـر پوند)حـدود نیم کیلوگـرم( از وزن بدن برسـد، 
می توانـد ظـرف چنـد ثانیه سـبب مـرگ شـود. فرآیند حـرارت دادن 
بـادام می توانـد بـا غیرفعـال کـردن آمیگدالیـن گلوکوزیـداز مانـع از 

مشـکات خطرآفریِن آن شـود.
 

دانه های سيب ممنوع!
شـاید بسـیار دیـده باشـید کـه بعضی ها سـیب را چنـان می خورند که 
تنها قسـمِت زاید و دور ریختنی اش، چوب آن اسـت. اگر شـما هم از 
ایـن گـروه هسـتید، بهتر اسـت بدانید که دانه های سـیب محتوی سـِم 
بسـیار خطرناکـی به نـام آمیگدالین اسـت. که تجمع و انباشـته شـدِن 
آن بـه مـرور زمـان در بـدن می توانـد مشکل سـاز باشـد. آمیگدالیـن 
ترکیـب سـیانید و قنـد اسـت که در بـدن به سـیانید هیـدروژن تبدیل 
می شـود. ایـن ترکیب با آسـیب رسـاندن بـه گلبول های قرمـز خونی، 
مانـع از اکسیژن رسـانی صحیـح در بـدن می شـود. البته جای شـکرش 
باقـی اسـت کـه دانه هـای سـیب پوشـش تقریبـًا ضخیمـی دارنـد که 
مانـع خـارج شـدن آمیگدالیـن می شـوند و تنهـا در صورتی کـه ایـن 
دانه هـا خـرد شـوند، لـه شـوند یـا زیـر دنـدان جویـده شـوند، دیگر 
عامـل محافظتـی بـه حسـاب نمی آینـد و از آن پـس آمیگدالیـن بـه 
راحتـی وارد بـدن می شـود و در درازمـدت می تواند صدمـات جبران 
ناپذیـری ایجـاد کنـد. بنابرایـن بهتریـن حالـت آن اسـت کـه جانـب 
احتیـاط را رعایـت کنیـد و از خوردن دانه های سـیب جـداً خودداری 

. کنید
 

كچالوی سبز ممنوع!
شـاید بارهـا چشـم تان بـه کچالو هایـی کـه قسـمت هایی از آن سـبز 
شـده، افتـاده باشـد و بـا خـود فکـر کرده ایـد کـه ایـن رنـگ سـبز 
زمانی کـه کچالوهـا در حـال  باشـد.  از چـه می توانـد  روی کچالـو 
رشـد هسـتند، آن قسـمت هایی کـه خـارج از خـاک و در مقابـل نور 
تغییـرات  کـه  زمان هایـی  در  همچنیـن  و  می گیـرد  قـرار  خورشـید 
درجۀ حرارت بسـیار زیاد اسـت، پروسـۀ سـبز شـدن در کچالو اتفاق 
می افتـد و ماده یـی سـمی بـه نـام سـوالنین در آن تشـکیل می شـود. 
سـوالنین سـمی بسـیار خطرناک اسـت که اگـر مقدار آن به طـور قابل 
توجهـی در بـدن بـاال بـرود، می توانـد بـا تأثیـر روی سیسـتم عصبی 
مشـکات متعـددی را بـرای فـرد ایجـاد کنـد. در رابطـه بـا کچالوها 
همیشـه یادتـان باشـد کـه هرگـز کچالو هـاِی سـبز را مصـرف نکنیـد 
و قسـمت هایی کـه بـه ایـن رنـگ هسـتند را هنـگام پخت وپـز، برش 

بزنیـد و دور بریزیـد.
منبع: مجلۀ سيب سبز
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نـام فرانسـوا ولتـر )۱۷۷8-۱6۹۴( به طـور عجیبـی 
بـا کشـور فرانسـه گـره خـورده اسـت. او »اسـتاد 
نثـر فرانسـه« اسـت و »جمهـوری فرانسـه« بیش از 
ترقی خواهانـه اش  تفکـراِت  و  او  مدیـوِن  هرکـس 
اسـت. ولتـر در طـول حیاتـش بیـش از هجده هزار 
نامـه و دوهزار کتاب نوشـت؛ از جمله ۲6 داسـتان 
و حکایـت کـه »کاندیـد« یکـی از مهم تریـِن آن هـا 
کتـاب  صـد  از  یکـی  به عنـوان  آن  از  کـه  اسـت 
سراسـر  ولتـر  می کننـد.  یـاد  جهـان  تأثیرگـذار 
بـود،  عدالـت  جسـت  وجوی  در  زنده گـی اش 
آن طـور کـه در آثارش به ویـژه در ایـن دو حکایِت 

کوتـاه می تـوان عدالـِت ولتـری را دیـد.
ولتـر تحت تأثیـر بحران هـای سیاسـِی عصـر و در 
و  نفـوذ  و  تاریک اندیشـی  علیـه  مبـارزه  راسـتای 
ایـن  از  دوران، حکایاتـی  آن  در  سیاسـی  قـدرت 
بـه  مخاطـب  دعـوِت  ضمـن  و  نوشـت  دسـت 
رواداری و روشـن بینی، بـه مقابلـه بـا جزم اندیشـی 
»بگذاریـد  داشـت:  بـاور  کـه  آن طـور  پرداخـت، 
بخوانیـم و بگذاریـد برقصیـم؛ ایـن دو سـرگرمی 

نمی رسـانند.«   آسـیبی  جهـان  بـه  هرگـز 
ماجرای هنـدی

در جریـان هسـتیم که فیثاغـورث در دوران اقامتش 
گیاهـان  زبـان  مرتاض هـا  مدرسـۀ  در  هنـد  در 
در  وقتـی  روز  یـک  فـرا گرفـت.  را  و حیوانـات 
علفزارهـای نزدیـِک سـاحل مشـغول گـردش بود، 
ایـن صداهـا بـه گوشـش رسـید: »چقـدر بدبختـم 
پـوس  دو  زحمـت  بـه  شـدم!  متولـد  علـف  کـه 
)واحـد طـول، معـادل ۲.۷ سـانتیمتر( قد کشـیده ام 
نفرت انگیـز  جانـوری  ویرانگـر،  هیوالیـی  کـه 
زیـر پاهـای پهنـش لِهـم می کنـد. دهانـش مسـلح 
بـه داس هایـی بُرنـده اسـت کـه بـا آن تکه تکـه ام 
می کنـد، از هـم مـی درد و قورتـم می دهـد. آدم هـا 
ایـن هیـوال را گوسـفند گذاشـته اند. گمـان  اسـِم 
از  چندش آورتـر  موجـودی  دنیـا  در  نمی کنـم 
قـدم  فیثاغـورث چنـد  باشـد.«  داشـته  آن وجـود 
جلوتـر رفـت، صدفی به چشـمش خـورد که روی 
تخته سـنگی کوچـک، نیمه بـاز جـا خـوش کـرده 
بـود. هنـوز اعتقـادی بـه ایـن اصـل قابل تحسـین 
کـه طبـق آن خـوردن موجـود زنـده ممنوع اسـت، 
ایـن  کـه  می بلعیـد  را  صـدف  داشـت  نداشـت. 
طبیعـت!  »آه  شـنید:  او  از  را  تأثربرانگیـز  کلمـات 
ایـن علـف کـه مثـل مـن دسـت پروردۀ توسـت، 
چقدر خوشـبخت اسـت. وقتی آن را بکنـی دوباره 
اسـت. و  فناناپذیـر  اسـت،  نامیـرا  سـبز می شـود. 
ایـن دو سـپر محافـظ  مـا، صدف هـای بی چـاره، 
بیهـوده از مـا حفاظـت می کننـد؛ قاتـان دوازده تـا 
- دوازده تـا مـا را می خورنـد و ایـن تـا ابـد ادامـه 
دارد. چـه سرنوشـت هولناکـی کـه صـدف باشـی 
و آدم هـا این قـدر وحشـی و بی رحـم!« فیثاغـورث 
بـر خـود لرزیـد، بزرگـی جنایتـی کـه نزدیـک بود 
مرتکـب شـود، او را به خـودش آورد: اشـک ریزان 
از صدف معذرت خواسـت و بـا احترام آن را روی 
تخته سـنگش گذاشـت. در مسیر بازگشـت به شهر، 
عمیقـًا بـه این ماجـرا فکـر می کـرد؛ عنکبوت هایی 
دیـد کـه از مگـس تغذیـه می کردنـد، پرسـتوهایی 
بـا  پرسـتو.  از  کـه  قرقی هایـی  عنکبـوت،  از  کـه 
خـودش گفـت هیچ یـک از این موجـودات آرامش 
ندارنـد. فیثاغـورث بـه محـض ورودش به شـهر با 
جمعیتـی از اوبـاش مواجـه شـد کـه ُهلـش دادنـد 

کوتاه  دو حکایِت 
ولتر فرانسوا  از 

     برگردان: نادیا حق دوسـت

و بـه زمیـن پرتـش کردنـد، درحالی کـه فریـاد می زدند: 
و  بـود!«  همیـن  شـد! حق شـان  خـوب  شـد!  »خـوب 
می دویدنـد. فیثاغـورث بلنـد شـد و گفت »کـی؟ چی؟« 
ولـی جمعیـت همچنـان می دویـد و تکـرار می کـرد »از 
تماشـای پختن شـان چه لذتـی خواهیم بُـرد!« فیثاغورث 
حـرف  دیگـر  سـبزیجات  یـا  عـدس  از  کـرد  گمـان 
هنـدی  دو  کـه  نمی کـرد  را  فکـرش  اصـًا  می زننـد، 
بی چـاره را بگوینـد. بـا خـودش گفت: »عجـب! احتماالً 
ایـن دو نفـر فیلسـوفانی سرشناسـند کـه از زنده گـی بـه 
تنـگ آمده انـد و حـاال راضـی از تولـد دوبـاره در هیأتی 
می کشـند، هرچنـد  را  انتظـار خانـۀ جدیدشـان  دیگـر 
انسـان هیچ وقـت احسـاس راحتـی نمی کند؛ ولـی نباید 

بـر سـِر سـلیقه ها بحـث کـرد.«
تـا میـدان شـهر بـا جمعیـت همـراه شـد و آن جـا بـود 
کـه توده یـی عظیـم از هیـزم شـعله ور دیـد و درسـت 
روبـه روی همـان آتـش، جایگاهـی کـه حکـم دادگاه را 
داشـت و قضاتـی بـر آن تکیـه زده بودند و همۀ شـان ُدم 
گاوی در دسـت داشـتند و کاهی کامًا شـبیه دو گوش 
حیـوان بـر سرشـان بـود؛ از همان هایـی که سـیلن )طبق 
اسـاطیر یونـان، سـاتیری با باالتنـۀ انسـان، پایین تنۀ بز، و 
گوش هـای مثـل اسـب بـود( بـر سـر داشـت، زمانی که 
مطابـق ارفیـک )مجموعه متـون به جامانده از قرن ششـم 
پیـش از میـاد( همراه باکوس )خدای شـراب( از دریای 
اریتـره بـا پاهای خشـک عبور کـرد و خورشـید و ماه را 
از حرکـت بازداشـت. بیـن قضـات، مرد شـریفی بود که 
فیثاغـورث او را خوب می شـناخت. حکیـم هندی برای 
حکیـم سـامون )جزیره یـی یونانـی در دریای اژه( شـرح 
داد کـه چـرا چنیـن ضیافتـی بـرای ملـت هند برپا شـده 
اسـت: »دو هنـدی بـه هیـچ وجه دل شـان نمی خواسـت 
بـه ایـن روز بیفتند و سـوزانده شـوند، همـکاران تندرِو 
مـن بـه ایـن شـکنجه محکوم شـان کردنـد، یکی شـان به 
ایـن دلیـل کـه گفتـه بـود ذات زاکا متفـاوت از براما )از 
خدایـان هنـدو( اسـت و دیگـری چـون بدگمـان شـده 
بـود و می گفـت انسـان می توانـد نظـر لطـف خداونـد 
را بـا پرهیـزگاری بـه خـود جلـب کنـد، بـدون این کـه 
مجبـور باشـد از سـر اسـتیصال گاوی را از ُدم بگیـرد و 
بـه آن متوسـل شـود؛ چراکـه هـر زمانـی می شـود باتقوا 
بـود، ولـی همیشـه و در مواقـع لـزوم گاو در دسـترس 
اظهـارات  ایـن  از  قـدری  بـه  شـهر  پیرزنـان  نیسـت. 
آرامـش  قاضی هـا  بـرای  کـه  بودنـد  ترسـیده  کفرآمیـز 
نگذاشـتند تـا زمانـی که حکم این شـکنجه را بـرای این 

دو بخت برگشـته صـادر کردنـد.«
فیثاغـورث بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه از علـف گرفته تا 
انسـان، همیشـه موضوعـی برای انـدوه وجـود دارد. در 
عیـن  حـال، هم حکـم قاضی هـا به نظـرش منطقـی بود 
و هـم بـه زاهدیـن )محکومین( حـق مـی داد؛ اتفاقی که 

فقـط این بـار افتاد.
بـه  را  مـردم  ایتالیـا(  در  )شـهری  کروتـون  در  بعدهـا 
ولـی  می کـرد،  دعـوت  مـدارا(  و  )شـکیبایی  رواداری 
جزم اندیشـی پیـدا شـد و خانـۀ او را بـه آتـش کشـید 
و حـاال اویـی کـه حکـم سوزانده شـدِن دو هنـدی بـه 
نظـرش منطقـی آمـده بـود، بایـد در آتـش می سـوخت. 

از منافـع خـودش دفـاع می کنـد! هرکـس 

برهمِن خردمند
در یکـی از سـفرهایم، با برهمن )پیشـوای هندی( پیری 
ماقـات کـردم. مـردی بـه غایـت شـریف، پُـر از دانش 
و آگاهـی و بسـیار عالـم و عـاوه بـر این هـا ثروتمنـد؛ 
کـه همیـن ویژه گـی عفیف تـرش هـم می کـرد، چـرا که 

هیچ چیـز کم نداشـت و نیـازی نبود بـا فریـب و دروغ امواِل 
کسـی را تصاحـب کنـد. سـه زن خـوش رو به بهترین شـکل 
خانـه اش را اداره می کردنـد و خـوب می دانسـتند چطور باید 
موجبـات رضایـِت خاطـر او را فراهـم کننـد. از مشـغله های 
زنده گـی کـه فـارغ می شـد، وقتـش را بـه فلسـفه اختصاص 

می داد.
در چندقدمـی خانـۀ زیبایـش کـه بـا باغ هایـی مسـحورکننده 
احاطـه شـده بـود، پیرزنـی هنـدی، خشـکه مقدس، نـادان و 

نسـبتًا فقیر سـکونت داشـت.
یـک روز برهمـن بـه مـن گفـت: »دلـم می خواسـت هرگـز 
بـه دنیـا نمی آمـدم.« پرسـیدم چـرا. جـواب داد: »چهل سـال 
اسـت کـه مطالعـه می کنـم، چهـل سـال آزگار اسـت کـه بـه 
دیگـران درس می دهـم، درحالی کـه خـودم هیـچ نمی دانـم. 
ایـن وضعیـت چنـان شـرمنده گي و دل زده گـی در وجـودم 
می نشـاند کـه زنده گـی را برایـم غیرقابـل تحمـل می کنـد. به 
دنیـا آمـدم، در زمان زیسـتم و هنوز نمی دانم زمـان یعنی چه. 
خـودم را سـردرگم در مکانـی بیـن دو ابدیـت می بینم؛ همان 
چیـزی کـه فاسـفۀ مان می گوینـد. کوچک تریـن ایده یـی در 
مـورد ابدیـت نـدارم. گمـان می کنم از ماده تشـکیل شـده ام، 
ولـی هرگـز نتوانسـتم بفهمـم فکـر و اندیشـه از چه سـاخته 
شـده؛ نمی دانـم آیا درک و شـعور هـم مثل توانایـی راه رفتن 
و هضم کـردن، یـک توانایـی سـادۀ درونـی اسـت و آیـا بـا 
سـرم فکـر می کنـم همان طـور کـه چیزهـا را بـا دسـت هایم 
می گیـرم. نه تنهـا مبدأ و منشـأ اندیشـه برایم ناشـناخته اسـت 
کـه از دالیـِل حیاتـم نیـز چیـزی نمی دانـم. خـودم نمی دانـم 
چـرا وجـود دارم، بااین حـال هر روز سـواالتی در ایـن زمینه 
از مـن می پرسـند که باید به شـان جـواب بدهـم. هیچ جواب 
مناسـبی برای شـان نـدارم. زیاده گویـی می کنـم و در نهایـت 
سـردرگم و شرمسـار از خـودم گوشـه یی می نشـینم.« اوضاع 
بدتـر هـم می شـود وقتـی می پرسـند: برهمـا خالـق ویتسـنو 
اسـت یـا هـر دو ازلـی و ابدی انـد. خداونـد گـواه اسـت که 
در ایـن مـورد یـک کلمـه هـم نمی دانـم و این بـه وضوح در 
جواب هایـم مشـهود اسـت. آه! پـروردگارا، از مـن توضیـح 
می خواهنـد کـه چگونـه شـر و بـدی زمیـن و زمـان را چون 
سـیل در خـود غـرق می کنـد. مواجهـه بـا این سـواالت مثل 
آن هـا مـرا هـم سـردرگم می کنـد و دسـت وپایم را می بنـدد؛ 
گاهـی در جـواب می گویـم: »همیشـه در دنیا بهتریـن حالت 
ممکـن اتفـاق می افتـد؛ ولـی کسـانی کـه در نبـرد زنده گـی 
هیـچ  بـه  شـده اند،  متحمـل  خسـاراتی  و  دیده انـد  آسـیب 
وجـه چنیـن بـاوری ندارنـد. مـرا هـم قبـول ندارند. خسـته 
از کنجـکاوی و جهالتـم بـه خانـه پنـاه می بـرم و بـا خواندن 
دوچنـدان  جهالتـم  و  سـردرگمی  قدیمی مـان  کتاب هـای 
می شـود. قضیـه را بـا دوسـتانم مطـرح می کنم؛ تعدادی شـان 
بـه  و  ببـری  لـذت  زنده گـی  از  بایـد  می دهنـد:  جـواب 
سواالت شـان بی اعتنـا باشـی. بقیه شـان کـه گمـان می کننـد 
علمـی در چنتـه دارنـد، در ایده هـای عجیـب و غریب شـان 
دسـت وپا می زننـد؛ همۀ شـان فقـط احسـاس دردناکـی کـه 
تجربـه می کنـم را مضاعـف می کننـد. وقتی در ایـن فکر فرو 
مـی روم کـه بعـد از تمـام تحقیقاتـم هنـوز نمی دانـم از کجـا 
می آیـم، چـه هسـتم، کجـا خواهـم رفـت و چه خواهم شـد، 

کامـًا آمـاده ام کـه ناامیـدی زمین گیـرم کند.« 
وضعیـت ایـن خردمنـد به شـدت اندوهگینـم کـرد. منطقی تر 

و باایمان تـر از او ندیـده بـودم. درک و فهمـش باالتر، 
قلبـش مهربان تـر و درعین حـال بداقبال تـر از آدم های 
دیگـر بود. همان روز پیرزنی را که در همسـایه گی اش 
منـزل داشـت دیـدم. از او پرسـیدم آیـا هرگـز چنیـن 
دغدغه یـی داشـته کـه بخواهد بداند وجـودش چگونه 
شـکل گرفته اسـت. سـوالم را نفهمید؛ هرگـز حتا یک 
لحظـه از زنده گـی اش هـم بـه یکـی از موضوعاتی که 
برهمـن را عـذاب مـی داد، فکر نکـرده بـود. از صمیم 
قلبـش بـه مسـخ )تغییـر هیأت( ویتسـنو معتقـد بود و 
همیـن کـه می توانسـت گاهـی در آب َگنـگ غسـل 
کنـد، خـودش را خوش اقبال تریـن زنـان می دانسـت. 
بی چـاره،  موجـود  ایـن  خوشـبختی  از  شـگفت زده 
دوبـاره نـزد فیلسـوف رفتـم و گفتـم: »متحیر نیسـتید 
کـه بی بهـره از لذاتیـد درحالی کـه در همسـایه گی تان 
بـی اراده پیـری سـاکن اسـت کـه بـه هیچ چیـز فکـر 
نمی کنـد ولـی از زنده گـی اش راضـی اسـت؟« جواب 
داد: »حـق بـا شـما اسـت، صدبار بـا خودم گفتـه ام که 
اگـر بـه اندازۀ همسـایه ام نـادان بودم، احتمـاالً من هم 
از زنده گـی راضـی بـودم، بـا وجـود ایـن، بـه چنیـن 

خوشـبختی تمایل نـدارم!« 
از ایـن جـواب برهمـن بیـش از بقیـه تحت تأثیـر قرار 
گرفتـم. بـا خودم فکـر کردم و در نهایـت نتیجه گرفتم 
کـه اگـر قـرار اسـت نادان جلـوه کنـم، همـان بهتر که 
خوشـبخت نباشـم. ایـن قضیـه را بـا فیلسـوفاِن دیگر 
مطـرح کـردم. با نظـرم موافـق بودند. این طـور تحلیل 
کـردم: »دوگانه گـي عمیقـی در ایـن طرز تفکـر وجود 
دارد: چـرا کـه هـدف نهایـی چیسـت؟ شـاد زیسـتن. 
پـس چـه اهمیتـی دارد کـه متفکـر باشـی یا نـادان؟ و 
فراتـر از ایـن: انسـانی که از هسـتی و وجودش راضی 
اسـت، مسـلمًا خوشـبخت و شـاد زنده گـی می کنـد. 
حـال آن کـه انسـانی که با عقـل و منطق پیـش می رود، 
چنـدان مطمیـن نیسـت کـه درسـت اسـتدالل می کند. 
پـس روشـن اسـت در موارد معـدودی که عقل سـلیم 
اسـباِب ناخوشـی مان را فراهـم می کند بایـد نادیده اش 
بگیریـم.« همـه بـا نظـرم موافـق بودنـد، امـا هیچ کس 
حاضـر نشـد رضایـت از زنده گـی را بـا نادان بـودن 
معاملـه کنـد. بنابرایـن نتیجـه می گیـرم اگر یـک دلیل 
بـرای شادزیسـتن داشـته باشـیم، هـزار دلیـل بـرای 
منطقی بـودن داریـم. بعـد از تمـام تجزیـه و تحلیل هـا 
بـه نظـر می رسـد عقـل و منطـق بـر سـعادت ترجیـح 
دارد و ایـن بسـیار احمقانـه و نامعقـول اسـت. پـس 
چطـور می تـوان ایـن دوگانه گـي را توضیـح داد! مثـل 
تمـام دوگانه گي هـای دیگـر. همیشـه موضوعـی برای 

حـرف  زدن وجـود دارد.

مدومه/ یكشنبه 3۰ دی ۱3۹۷
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تاریخ: ۱3 و ۱۴ اكتوبر، سال 2۰۱۹ ميالدی
علی رغم  مقاومت-  دورۀ  من،  برای 
که  درخشانی است  فاصلۀ  آن-  دشواری های 
در آن صورت اولیۀ آگاهی ام شکل می گرفت. 
در این برهه بود که به مدرسۀ دینی پیوستم 
و به نحو مستقیمی با شعر، به ویژه  شعرهای 
آن زمان  در  -که  عشقری  نبی  غام  صوفی 
هرازگاهی  و  شدم  آشنا  بود-  متداول  بسیار 
»دیوان«  از  را  او  اندیشۀ  و  عواطف  قلمرو 
در  ناالن«  »دِل  تا  »کلیات«  از  و  »کلیات«  تا 
می نوردیدم. افزون بر این، با غزل های حافظ 
بوستان سعدی  به  و سفر  نیز محشور گشتم 
را نیز در همین برهه آغاز کردم و از مضامین 
محافل  بردم.  بهره ها  او  اخاقی-تربیتی 
فکری  از فضای  دیگری  مثنوی خوانی بخش 
نویسنده را شکل می داد و داستان هایی چون:، 
رضی اهلل عنه...،  عمر  حضرت  و  پیرچنگی 
و  مارگیر  باد...،  با  گفتگوی حضرت سلیمان 
به  من  ورود  دریچه های  و...  فسرده  اژدهای 
دنیای معنوی مولوی بود. با پدرمعنی ها )بیدل( 
هنوز آشنایی نیافته  بودم، هر چند ابیاتی از او 
در  ابیات،  این  و  می شنیدم  آنجا  و  اینجا  را 
سوی  به  مرا  و  می نشست  من  ناجنباِن  جاِن 
کم یابی  وجود،  این  با  می زد.  صا  خویشتن 
و چه بسا فقدان دیوان و آثار ابوالمعانی بیدل 
سبب شده بود تا آشنایی ام با او چندین سال 

به تأخیر بیفتد. 
مولوی  به  پیشگفته،  شاعران  میان  از  القصه، 
گرایش خاصی داشتم و به او صرفًا از دریچۀ  
این  با  می نگریستم.  مثنوی اش  سترِگ  کتاِب 
وجود، هنوز مثنوی برایم دشوارفهم بود و جز 
معنا  برایم  دیگران  که  را  آن   از  داستان هایی 
می کردند، نمی توانستم بفهمم. با صعود گام  به 
گام به مراتب رفیع تِر آگاهی بود که آگاهی ام 
از مثنوی نیز باال گرفت و با دیوان شمس نیز 
زنده گی  به  تا  شد  سبب  امر  این  درآویختم. 
پُرفراز و فرود مولوی نیز دلچسبی پیدا کنم. 
محقق  برهان الدین  با  پیشاآشنایی  مولوِی  از 
او، و مولوِی  با  تا مولوِی پساآشنایی  ترمذی 
دل باختۀ شمس پرتگاه عظیمی است که نشان 
دارد.  او  فکرِی  حیات  در  ژرف  گسسِت  از 
مولوی با هجرت به تحول رسید، ورنه مولوِی 
زمان  علمای  بر  فوق العاده یی  بضاعِت  بلخی 
خودش نداشت. او درگیرِ  »علِم قال« بود و از 
»علم حال« در فاصله قرار داشت. رویاروییِ  
او با شمس، این فاصله را از میان برداشت و 
فروبُرد  دروِن خودش  به  ظاهر  از  را  مولوی 
شوریده حال  عاشقی  به  متشرع  دانشمندی  و 
و  داد  رخ  قونیه  در  اتفاق  این  گشت.  مبدل 
حضرت  ماقات  با  را  ماقات  این  شماری 
موسی و خضر همانند می دانند. این ماقات، 
دگرگونی  این  و  کرد  دگرگونه  را  مولوی 
عطفی  نقطۀ  را  آن  می توان  که  است  چندان 
در زنده گی موالنا به حساب آورد و بر بنیاد 
آن حیاِت مولوی را به دو مرحلۀ: ۱- متقدم 
رویارویِی  القصه،  کرد.  تقسیم  متأخر   -۲ و 
مولوی با شمس  تبریزی، رشتۀ حیاِت فکری 
او را به تمامی دگرسان ساخت و مولوی را از 

گذشته اش بُرید.
با این مقدمه، قونیه جغرافیایی است که در آن 
مولوی با شمس رویارو می شود و به تبع آن، 
این رو،  از  و  به تحول عظیمی دست می یابد 
معنوی  مثنوی  گرو  در  دل  که  آنهایی  برای 
نهاده اند، قونیه اهمیت ویژه یی دارد. از این جا 
عبدالمبین  استاد  با  معیت  در  بنده  که  بود 
عالمی از انقره رخِت سفر بربستیم و با رِیل 
به  مذکور  واسطۀ  افتادیم.  راه  قونیه  به سوی 
ساعِت یک وپانزده  دقیقه حرکت کرد و پس 
رسید؛  قونیه  به  منزل،  ساعت  دو  حدود  از 
اما  انقره،  تناسب  به  جمع وجوش  کم  شهِر 
و خلوص. پس  و صفا  از صمیمیت  سرشار 
از تناول مقداری غذا، برای اینکه نماز عصر 
 KapI( جامع  کپی  مسجِد  به  بگزاریم،  را 
از  که  رفتیم  قونیه  شهر  مرکز  در   )Camii
دکان های  آن جمله  از  مختلفی،  زاویه های 
به  و...،  کم عرض  کوچه های  و  حول وبر 
این  می داد.  شباهت  کابل  خشتی  پل  مسجد 
شده  بنا  میادی   ۱6۵8 سال  در  که  مسجد 
است، از بیرون با گنبدهای مدورِ منحنی شکل 
و متعدد آراسته شده است و از درون نیز، با 

تزئین  دلپذیر  نقش های  و  چوبین  ستون های 
یافته است. در محوطۀ مسجد، سقف دایره یی 
شکلی وجود دارد که دورادور آن در قسمِت 
پائینی، نل های آب  برای وضو کننده گان تعبیه 
شده است. سقف مزبور بر ستون هایی بنا یافته 
می دهد.  شکل  بیره یی  نمای  آن  به  که  است 
یکی  بر  کسی  هرگاه  اینکه،  عجیب تر  چیز 
سرش  و  زند  تکیه  ایستاده  ستون ها،  این  از 
می تواند  بچسپاند،  ستون  به  پشت،  از  نیز  را 
در  و  مقابل  ستون  در  که  دیگری  با شخص 
حدود  فاصلۀ  از  دارد،  قرار  مشابه  وضعیت 
چهار متر، تماس برقرار نماید. هرگاه یکی از 
این دو به شکل خفیه نیز سخن بزنند، طرف 
مقابل بی هیچ صعوبتی می تواند بشنود. جالب 
قرن  اواسط  در  چگونه  بدانیم  اینکه  است 
تلگراف کشف  هنوز  که  مقطعی  در  هفدهم، 
مهارتی  یک چنین  به  مسلمان ها  است،  نشده 

دست یافته  اند. 
عبادت گاه،  این  صدمتری  چند  فاصلۀ  در 
مسجد دیگری -بر سر راه ما- قرار داشت که 
گفته می شد، موالنا مدتی آنجا امام بوده است. 
وقتی به درون مسجد وارد شدیم، از دروازۀ 
چوبین و حفره یی که با کنارزدن فرش مسجد 
قابل دید بود، به نظر می رسید که مسجِد اصلی 
با گذشت زمان در زمین فرورفته و این مسجد 
بر همان بنیاد و مهندسی قدیم بنا یافته است 
و حدود سه صد سال از اعمار آن می گذرد. 
مسجد یادشده به صورت عموم، شاید چیزی 
قرار  پایین تر  سرک  سطح  از  متر  دو  حدود 
داشت. در تمام این عبادتگاه ها جای ویژه یی 
این  با  و  است  یافته  اختصاص  بانوان  برای 
دیدن آن، من با خود فکر می کردم که حیف 
است در افغانستاِن ما جایی برای حضور زنان 
در مساجد وجود ندارد و از این رو، اگر بانوان 
اسامی  مکلفیت های  و  از حقوق  بی شماری 

خویش بی خبر اند، معذور و مظلوم اند. 
از اینجا گذشته، در فاصلۀ چند صد متری به 
سمِت جلو، مقبرۀ مولوی واقع بود، همان که 
تعریف  بی بدیل  غرب  در  را  او  ماسه  هنری 
سال  هفت صد  از  بیش  فاصلۀ  از  و  کرده 
توانسته  است بر ذهن و ضمیر انسان امروزی 
متفکران  و  پژوهنده گان  و  درافگند  چنگ 
از  و  همایی  دکتر  تا  نیکلسون  از  را،  بزرگی 
شریعتی  و  سلجوقی  عامه  تا  الهوری  اقبال 
و دیگران... دل شیفتۀ اندیشه های خویش نگه 
شما  خواجه  یی  چنین  مزار  به  اشراف  دارد. 
می سازد،  مواجه  زایدالوصفی  عظمِت  با  را 
عظمتی که از جنس جسم نیست و از این رو، 
مولوی  مقبرۀ  پای برجاست.  کماکان  هنوز 
ندارد، جز  آشنایی  او  با جهان  برای کسی که 
مشتی از سنگ و صورت و آهن و شکل و 
گچ و چونه نیست، اما برای آشنایان با جهان 
موالنا  از  را  آنچه  »همۀ  که  نشانه یی است  او، 
می دانند« در ذهن شان حاضر می سازد. القصه، 
بر مقبرۀ موالنا، به ابیاتی از او در می نگریستم؛ 

ابیات سوزناکی از این قرار: 
در غم ما روزها بیگاه شد 
روزها با سوزها همراه شد 

روزها گر رفت گو رو، باک نیست 
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست 

و یا:
بند بگسل باش باش آزاد ای پسر 

چند باشی بند سیم و بند زر 
گر بریزی بحر را در کوزه یی 

چند گنجد قسمِت بک روزه یی 
بمانم  کوی  آن  بر  لحظاتی  می خواست  دلم 
و به تنهایی به همه چیز فکر کنم، اما حضور 
دوستان، تیره شدن شب و جمع وجوش مردم 

به آن ام نمی گذاشت. 
شهر قونیه به رنِگ خاصی تزئین شده است: 
از سِر تصادف  این رنگ  رنِگ سبز. گزینش 
نیست، بل عامدانه و آگاهانه است. رنگ سبِز 
مولوی  آرامگاه  سبِز  گنبِد  رنگ  همان  شهر 
است که نشان از ارادِت ساکنان این شهر به 
موالنای بلخی دارد. افزون بر این، نشانه های 
موالنا در هر جایی از شهر به چشم می خورد: 
با چراغ سبز،  کنار جاده،  پایه های  بلندای  بر 
سالکی در حال سماع ترسیم شده بود که نگاه 
عابران را به خود معطوف می داشت. در مسیر 
مولوی  مقبره ی  از  کوچک تری  صورِت  راه، 

طّراحی شده بود که در روشنایی چراِغ سبز، 
زیبایِی ویژه یی نشان می داد

-یکی  عاء الدین  تپه ی  به  روز،  آن  فردای 
به  سری  و  برآمدیم  سلجوقی-  ساطین  از 
مسجد او زدیم که تاریخ آن به ۱۱۵6- ۱۲۲۰ 
مسجد  که  مسجد  این  می گردد.  بر  میادی 
جامع عاءالدین )Alaaddin Camii( نام 
دارد، بر فراز تپه یی در مرکز شهر واقع شده 
نیست،  طبیعی  تپه  این  می شود  گفته  است. 
و  شده  ساخته  سلجوقی ها  زمان  در  بلکه 
آنجا  به  دیگری  سرزمین های  از  را  آن  خاک 
داخل مسجد جالب و  نمای  آورده اند.  جمع 
دیدنی است و مسجد بر دو نوع ستون  بنا یافته 
بیش  را  بیننده  تأمل  رنگی،  دو  این  و  است 
ستون هایی اند  اول،  نوع  برمی انگیزد.  پیش  از 
به  توجه  با  کار  این  و  از سنگ  تراشیده شده 
توجه  قابل  آن زمان  دست داشته ی  وسایل 
نیز  ستون ها  از  دیگری  نوع  می رسد.  نظر  به 
تراشیده از سنگ، اما کم عرض تر و به شکل 

ستون های  با  ستون ها  از  دسته  این  َرخ دارند. 
نوع اول که ساده  و لَشم اند و معموالً توسط 
سلجوقی ها ساخته می شده اند، متفاوت به نظر 
می  رسد. آری، این ستون ها مال رومی ها بوده 
کار  به  قونیه  شهر  در  کلیسایی  در  که  است 
بسته بودند و سلجوقی ها پس از غلبه بر آن، 
کلیسا را ویران نموده و ستون هایی از آن را 
با  من  برده اند.  کار  به  مسجد  این  بنای  برای 
دیدن این منظره، از باب تفنن و خوش طبعی، 
است،  حافظ  به  منسوب  که  را  زیر  بیت 
خواندم . در شأن سرودِ آن گفته شده است... 

سفر به شهر موالنا

عبدالبشیر فکرت بخشی
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امـروزه، »مهاجـر« جانشـیِن پرولتـر و چریـک 
قربانی شناسـی  جدیـد  قهرمـان  اسـت:  شـده 
معاصـر. مهاجـر هـم عصـارۀ سـتم اسـت و 
هـم سرچشـمۀ رسـتگاری مـا. هـر ماحظـۀ 
دیگـری را در مـورد او بایـد کنـار گذاشـت. 
اجـازه نداریـم کـه نظـرات خودمـان را دربارۀ 
در خصـوص  تردیـدی  یـا  باشـیم  داشـته  او 
خـود او بـه ذهن مـان خطـور کند: بـا وضعیت 
اسـفناک او فقـط بایـد بـا سـخاوت برخـورد 
کـرد. بنـا به همـان منطقـی که می گوید کسـی 
 )racialized( کـه »هویت نـژادی« پیدا کـرده
هرگـز نمی توانـد نژادپرسـت باشـد، ایـن ایده 
کـه کسـی کـه می خواهـد کشـورش را تـرک 
کنـد و بـه اروپـا بیایـد احتمـال دارد کـه دورو 
باشـد و یـا دربـارۀ هویـت یـا نیـت خـودش 
دروغ بگویـد از »جرایـم ذهنـی« بـه حسـاب 
می آیـد. خوارداری انسـان اروپایی بـه موازات 
آرمان سـازی از انسـاِن بیگانـه پیـش مـی رود: 
کسـی کـه تجسـم تمـام فضلیت هـا اسـت. او، 
در آِن واحـد، هم سـتم دیده و سـرکوب شـده 
اسـت و هـم رهایی بخـش و نجات دهنده یـی 
اسـت کـه آمده اسـت تا مـا را به نـاگاه از امن 
بیـرون  آسـایش و خودخشـنودی خویـش  و 
بکشـد. تنهـا وظیفـۀ مـا در قبـال پناهجـو این 
اسـت کـه نقـش میزبـان مهربـان و مسـتخدم 
مشـتاق را بـر عهـده بگیریم، تـا او بتواند که ما 
را از بنـد خودمان و جمعیـت رو به کاهش مان 

برهانـد و نجات مـان دهـد.
این به معنای »دیگربودهگی« در شـکل غایی و 
افراطی اسـت. از این رو اسـت کـه نوآمدهگان 
می تواننـد منـش اروپایـی را رقم بزننـد. بحث 
مهاجـرت که می شـود، مـا اروپایی ها هـم باید 
بـه فکـر آبـروی خـود باشـیم و هـم بایـد این 
فـرض را قبـول کنیـم کـه نجات و رسـتگاری 
مـا تمامـًا در کـف دیگـران اسـت. جالـب این 
این گونـه  امریـکا،  برخـاف  اروپـا،  در  کـه 
مسـیحیِت احساسـاتی بـه مـوازات از دسـت 
مـی رود. هرچـه  پیـش  ایمـان  و  دیـن  رفتـن 
عمـل بـه آداب دینی بیشـتر کاهـش می یابد، ما 
اروپایی هـا هرچـه بیشـتر خودمان را به دسـت 
می سـپاریم  شـفقتی  و  نیـت  ُحسـن  آن گونـه 
کـه به همـان انـدازه کـه مخلصانه و مشـتاقانه 
بـوده کژاندیشـانه و گمراهانـه هم هسـت. حق 
بـا چسـترتون بـود کـه »ایـن دنیـای نـو پـر از 
ایده هـای مسـیحی کهنـه اسـت کـه عنـان از 
کـف داده انـد.« ایـن حـال و روز ما اسـت که، 
از سـال ۲۰۱3 بـه ایـن سـو، به انـگارۀ »مهاجر 
به سـان سـیمای مسـیح« دل دادیـم. ایـن آمیزۀ 

عجیب تسلیم منشـی و پارسـایی را شاید بشود 
»تقدیرگرایـی دیگری دوسـتانه« نام نهاد. سـیل 
ورود مهاجـران را نمی شـود متوقـف کرد: پس 
بایـد کـه با آغـوش بـاز از آن ها اسـتقبال کنیم. 
»دیگـری« مثـل مـن نیسـت: دیگـری، دقیقـًا 
بـه دلیـل فقـر و فاکـت اش، شـعلۀ باشـکوه 
دوردسـت  در  کـه  اسـت  کاسـتی ناپذیری 
می درخشـد ـــ سـیمای انسـان بی گناهـی کـه 
نیالـوده  سـرمایه داری  و  تجـدد  بـه  را  خـود 
اسـت. از او بـه عنـوان نقطـۀ مقابـل خودمـان 
تمـام  بـا  کامـل  تقابـل  در  می کنیـم،  تجلیـل 
قصورهـا و معصیت هـای دنیایـی که مـا در آن 

سـاکن ایم.
امـا بـرای اسـتقبال از بیگانـگان، خـود مـا باید 
شـویم؟  بیگانـه  خودمـان  خانـۀ  و  وطـن  در 
 ۲۰۱3 سـال  در  لومونـد  روزنامـۀ  کـه  چنـان 
و  نخودی رنـگ  آینـده  »مردمـان  بـود  نوشـته 
بـا موهـای قهوه یـی خواهنـد بـود. فرانسـه و 
دنیـا مختلط تـر خواهـد شـد«؟ پیش گویـی بـه 
کنـار، بیاییـد اصـل مطلـب را مد نظـر بگیریم: 
وطـن دیگـر وجـود نـدارد، وطـن مـن وطـن 
تـو اسـت. درسـت همان طـور کـه در دوران 
جدیـد  »فـرد  ایـن  می شـد،  دیـده  اسـتعمار 
جهانـی« بـه هیـچ سـرزمین مشـخصی تعلـق 
نـدارد. مـا بایـد جامعـۀ خودمـان را، انـگار که 
مجموعه یـی از قطعـات لگـو بـوده، واسـازی 
کنیم و از نو بسـازیم. اسـتیای انسـان اروپایی 
سفیدپوسـت قدیمـی باید در برابـر غنای تنوع 
و گونه گونـی تسـلیم شـود. هویـت مهاجـران 
و اقلیت هـا همیشـه مثبـت و پیش رو اسـت، و 
هویـت ملت هـای قدیمـی همیشـه ارتجاعی و 

اسـت. واپس گـرا 
شـگفتی نـدارد کـه مـردم اروپـا چنـدان هم از 
شـوق  بـه  مصلحـان  افسـانه های  و  برنامه هـا 
نمی آینـد: مصلحـان ایـن واقعیـت اساسـی را 
ایجـاد  تقاضـا  برده انـد کـه عرضـه  از خاطـر 
می کنـد. بلـه، مـا بایـد انسـان ها را از امـواج 
دریاهـا بیـرون بکشـیم، امـا این هـم فکر بدی 
نیسـت کـه آن هـا را در وهلـه ی اول از تـرک 
کـردن کشـورهای خودشـان منصـرف کنیـم. 
نجـات دادن آدم هـای در حـال غرق شـدن در 
آب هـای سـاحلی یـک بحـث اسـت، و تاش 
کـردن بـرای خاتمـه دادن بـه کل »ژئوپولیتیک 
مرزهـا« )بـه تعبیـر میشـل فوشـه( کًا بحـث 
دیگـری اسـت. این جـا هـم، مثـل همه جـا، به 
ایجـاد موازنـۀ مناسـبی بیـن پل هـا و دیوارهـا 
نیاز داریم ــ به سـطح مناسـبی از پذیرشـگری 
کـه امـکان مبادلـه و مـراوده را بـدون تسـلیم 

شـدن به انتخـاب اشـتباه بین ملت هـای »تمامًا 
بـاز« یـا »تمامًا بسـته« را فراهم آورد. سـخاوت 
آیـا  غیرانسـانی:  مسـوولیت  یـا  نامسـووالنه 
چاره یـی جـز انتخـاب کـردن یکـی از ایـن دو 

نداریم؟
 

تغيير دادن بی درنگ اقليم و آب وهوا
قـرار  مـا  روی  پیـش  کـه  مسـأله یی  هـر 
می گیـرد، احسـاس می کنیـم بایـد راسـخ ترین 
کنیـم  عرضـه  را  حـل  راه  بی انعطاف تریـن  و 
و بعـد، هنگامـی کـه موفـق بـه حـل مسـأله 
نشـدیم، بـه جـان خـود می افتیـم و خودمـان 
را مجـازات می کنیـم. نمونـۀ دیگـری از ایـن 
اسـت  چیـزی  آن  اخاقـی«  »بیشـینه خواهِی 
کـه حـال اسـم »وضعیـت اضطـراری اقلیمی« 
از سـخنان  کـه  اسـتقبالی  آن گذاشـته ایم.  بـر 
کنشـگر نوجـوان سـوئدی، گرتـا تونبـرگ، در 
۲3 جنـوری ۲۰۱۹ در مجلـس ملـی فرانسـه 
شـد نمونـۀ گویایی اسـت. گرتـا، کـه از ورود 
او اسـتقبال شـد، نمایندهگان را چنان سرزنش 
عـده  یـک  این هـا  انـگار  کـه  کـرد  توبیـخ  و 
بچـۀ بزهکارنـد. آن ماجـرا بـه عنـوان یکـی از 
خنده دارتریـن صحنه هـا در تاریـخ جمهـوری 

پنجـم فرانسـه به خاطـر خواهـد مانـد.
گرمایـِش جهانـی اروپایی هـا را بـر سـر یـک 
دوراهـه سـرگردان گذاشـته اسـت: یـا شـیوۀ 
یـا  و  می دهیـم  تغییـر  را  خودمـان  زندهگـی 
ظـرف یکی دو دهـه در معرض انقراض عاجل 
قـرار می گیریـم. زیسـت بوم گرایی، بـه معنـی 
خصـوص  در  داشـتن  مشـروع  دغدغه هـای 
توسـعۀ  پسـماندهای  و  جانـداران  رنج هـای 
انسـانی، بـه یـک آییـن آخرزمانی تبدیل شـده 
اسـت. بـه بیـان عینـی و انضمامـی، ایـن یعنی 
کـه نسـل های آینـده فقـط دو گزینـه پیـش رو 
دارنـد: یـا نابـودی گسـترده در آینـدۀ نزدیـک 
یـا متوقـف کـردن رشـد اقتصـادی از طریـق 
نوعـی رواج شـدید کم مصرف گرایـی در ابعاد 
بی سـابقه. امـا این گفتماِن فاجعه نشـان اسـاِس 
کارآفرینـِی  ادعـا کـه  ایـن  دارد:  ناسـازه واری 
اقتصـادی بی فایـده اسـت فقـط بـه بی انگیـزه 
اگـر  می کنـد.  کمـک  دسـت اندرکاران  شـدن 
همـه محکـوم بـه فاجعه ایـم، چـه فایـده کـه 
بخواهیـم بسـیج شـویم، رودهـا و دریاهـا و 
درخـت  و  کنیـم،  پاک سـازی  را  دریاچه هـا 
بکاریـم، و اقتصـاد را کربن زدایـی کنیـم؟ ایـن 
آییـِن نومیـدی بیـش از آن کـه شـعور مـا را 
شـعله ور کنـد، مـا را سراسـر دل سـرد می کند.

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

پاسکال بروکنر
برگردان: پیام یزدانجو

بخش دوم

سفـر به شـهر...
که حافظ میخانه یی داشته و روزی می نگرد که میکده اش را زّهاد ویران می کنند و 
از گل و خشِت آن مسجدی بنا می دارند. او با دیدن این منظره چنین سروده است:

ببین شرافِت میخانۀ مرا ای شیخ
که چون خراب شود، خانۀ خدا گردد

از آن پس، به محوطۀ مقبرۀ موالنا وارد شدیم، هر دروازه نامی داشت که افزون بر 
ترکی، به فارسی نیز نبشته بود. مثا: باب گستاخان.. شاید چیزی حدود پنجاه متر 
پیشتر رفتیم و وارد محوطه ی کوچکتری شدیم که در سمتِ  راسِت آن اطاقک های 
کوچکی قرار داشت و در دسِت چِپ آن آرامگاه موالنا. مستقیمًا به سوی مولوی 

رفتیم و بر سر درِب ورودِی مقبره اش این بیت به خّط درشت به چشم می آمد:
کعبه ی عشاق باشد این مقام

هر که ناقص آید اینجا شد تمام
بازدیدکننده گان بسیاری همچون ما، از دور و نزدیک، و از کشورهای مختلفی به 
دیدن این آرامگاه آمده بودند و ما نیز در جمع وارد شدیم. در سمِت چپ ما چهار 
مقبره به نام ارباب خراسان واقع بود که گفته می شد از پیش دستان مولوی بوده اند. 
مقبره ی مولوی در دسِت راسِت ما بود و بر سِر دیواره ی آن دو مندیل با میانه ی سبز 
و برآمده، و نیز یک جام و چند جامِ آویخته شده و... گذاشته شده بود. کمی  پیشتر 
از آرامگاه مولوی، آرامگاه پدرش موقعیّت داشت. آرامگاه مولوی آرامگاه بسیاری 
از بسته گان و خادمان و فرزندان او نیز بود، زیرا همه زیر ُقبه ی او خوابیده بودند. 
در آرامگاه، نقش ها و حکاکی هایی از قرآن کریم نیز جالِب توجه بود. رباعی زیر از 

ابوسعید ابوالخیر بر دیواره یی از آن آن میخ شده بود:
باز آ باز آ،  هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ
این درگه ی ما درگه ی نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکستی، باز آ
محمدبن  توسط  که  داشت  قرار  مثنوی  از  نسخه  یی  جلو،  سمِت  به  پیشتر  کمی 
برمی گشت.  به سال ۱۲۷8 میادی  تاریِخ آن  بود و  عبداهلل قونوی خطاطی شده 
به چشم می خورد که  نمایش  نیز در ویتریِن  قرآن کریم  از  بدین سان، نسخه هایی 
قدیمی ترین آن به خط کوفی نگاشته شده و به سّده ی نهم میادی تعلق داشت. از 
آرامگاه که برآمدیم، به اطاقک های کوچکی که اینک در سمِت چپ ما واقع شده 
بود، سر زدیم. در این اطاقک ها، از لباسی که مولوی می پوشیده است تا جامی که 
در آن آب می نوشید و کمربندهایی که برای منازل مریدان اعطا می کرد، تا آشپزخانه 
به  تر ک ها  اهتمامِ  همه  این  دیدن  با  می آمد.  به چشم  نی نوازش  از  مجسمه یی  و 
مولوی، به یاد خانقاه و خانه ی ویران شده ی او در بلخ افتادم و اینکه ما در برابر 
شخصیّت های فرهنگی-جهانی خویش چه بی مهریم و چه بسا، سخت دالنه عمل 

می کنیم. 
از بازدید آرامگاه مولوی که فراغت یافتیم، به سوی سالونی راه افتادیم که در آنجا 
رقص سماع نمایش داده می شد. به سالوِن وارد شدیم و درست ساعت دو  ونیِم بعد 
از ظهر  بود که نمایش آغاز شد و آرام آرام اوج گرفت. نظم ویژه جمِع ادب دانی در 
سماع برای مِن بیننده جذابیّت داشت. پاس ادب، نه فقط میان مریدان که در رابطه 
به پیر و مرید نیز کامًا مشهود بود. در این جریان، اثری از بی ادبی و نظم گریزی 

به نظر نمی رسید.
ادب گاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد

چون شبنم سر به ُمهر اشک می بالد نگاه اینجا
ویا: 

صد خامه بشکنی که به مشق ادب رسی
خط هاست در کتاب و دبستان بوریا

نظر کرده اند و  قطِع  از خود  نیز  نظر می آمد که سالکان  به  اوج گرفتن سماع،  با 
یکسره به خدا می نگرند. همه محو و از خودرفته به وجدآمده بودند. اضافه بر این، 
چرخیدِن دایره یی سالکان نمادی بود از محوریّت آدمی در دایره ي امکان. همان 

که حافظ گفته بود:
نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود
تا نه سرگشته شوی دایره ی امکان را

در  می شود.  تقسیم  پایینی  و  باالیی  قسمِت  دو  به  امکان  عالم  دایره ی  اساسًا 
قسمِت باالیی آن عالم امر قرار دارد که اقامت گاه مائکه، روح و سایر موجودات 
علوی است. در بخش پایینی آن، موجودات سفلی یا مادی اند. در سماع که چرخش 
سالک به شکل دایره یی صورت می گیرد، دایره ی امکان درنوردیده مي شود و سالک 
از هر دو نیمه ی امر و خلق عبور می کند. در اثنای سماع، اشعاری از مولوی با دف 
و نی خوانده می شد که همه به زبان فارسی بود؛ اّما از آنجایی که با لهجه ی ترکی 
ادا می شد، به درستی قابل فهم نبود. این نمایش که تعدادی از گردشگران خارجی 
را نیز به دنبال خود آورده بود، نشان از رابطه ی دوسویه ی فرهنگ و تجارت داشت. 
ترکیه ی امروز، افزون بر ابعاد هویّتی موالنا، به بُعد اقتصادی پاسداشت و تکریم 
او نیز می نگرد. این در حالی است که موالنا در سرزمین خودش غریب تر از هر 
کجای دیگر دنیاست. سماع که به پایان رفت، از سالون برآمدیم و به موزه ی موالنا 
رفتیم. در آن جا مقاطع مختلف زنده گی او اعم از: سفر از بلخ تا قونیه، رویارویی 
او با شمس و خلوت گزینی با او، سرایش مثنوی و امای آن توسط حسام الدین 
جلبی و ... در قالبِ  نقاشی و پیکرهای تراش شده به نمایش گذاشته شده بود. از 
نردبان باالتر رفتیم و آنجا برنده یی به شکل دایره یی ساخته شده بود و به سمِت 
خارج آن، بلخ قدیم با آسمانی آبی-آفتابی، خانه های قدیمی و مواشی آن روزگار 
اعم از: مرغ و گاو و مرکب، و آدم هایی با لباس های آن زمانی به چشم می خورد، 
انگار بیننده حدود هفت صدسال به گذشته برگشته است و عمًا خودش در شرایط 
زیست -محیطی آن زمان احساس می کند. این منظره بسیار خیره کننده بود و برای 
من جذابیّت ویژه یی داشت. از این فضا که بیرون شدیم، به بلندترین برِج قونیه 
برآمدیم تا شهر را از منظر پرنده ببینیم و سپس با آن وداع کنیم. جا دارد در این 
قیام الدین  استانکزی،  منصور  ساعی،  ذبیح اهلل  یک:  هر  گران ارج  استادان  از  مقام 
مبشر، محمد لقا و دیگران که ما را هم یاری و هم راهی کردند، سپاس گزاری نمایم.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤوليت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اشـاره: گفت وگوهـای صلـح طالبـان بـا امریـكا پـس 
از تویيـت دونالـد ترامـپ متوقـف شـد. هفتـۀ پيـش 
دیدارهـای نماینـده گان طالبان بـا نمایندۀ امریـكا دوباره 
آغـاز شـد و تاهنـوز معلـوم نيسـت كـه انجـام آن چه 
خواهـد شـد. در ایـن شـماره از بهـر دانسـتن جزیيات 
ایـن گفت وگوهـا پرسـش های را بـا جاوید كوهسـتانی 
از آگاهـان مسـایل نظامی-سياسـی افغانسـتان در ميـان 

گذاشـته ایم كـه حاصـل آن را می خوانيـد.

*جنـاب كوهسـتانی! چقـدر شـرایط برای پایـان جنگ 
در افغانسـتان آماده شـده اسـت؟

پایـان  و  مذاکـرات  صلـح،  گفت وگوهـای  بـرای  زمینـه 
جنـگ و بحـران در افغانسـتان نسـبت بـه هر زمان گذشـته 
بـه گونـۀ میدانـی و عملـی فراهـم شده اسـت. امـا جانـب 
طالبـان نظـر بـه دیدگاهی کـه دارنـد، می خواهند با کسـانی 
وارد گفت وگـو شـوند کـه در سرنوشـت سیاسـی و آینـدۀ 
افغانسـتان نقـش دارنـد. طالبـان دیـدگاه و خواسـت تیـم 
حاکـم در افغانسـتان را نمی پذیرنـد، حکومت افغانسـتان را 
آلـۀ دسـت خارجی هـا به ویـژه امریـکا می داننـد و طالبـان 
کمتـر عاقه منـد گفت وگـو بـا کسـانی انـد کـه حمایـت 
امریکا را داشـته باشـند، هرچند بخشـی از طالبـان عاقه مند 
گفت وگـو بـا حکومـت افغانسـتان باشـند، اما طـرف اصلی 
بـا  گفت وگـو  عاقه منـد  قطـر  در  کننـده گان  گفت وگـو 
رهبران سیاسـی افغانسـتان هسـتند نـه حکومت افغانسـتان؛ 
آنـان پیام هـای روشـنی در ایـن مـورد داشـته انـد و همیـن 
اکنـون هـم دارنـد. بـه همیـن دلیـل، کسـانی در حکومـت 
می شـوند  مانـع  را  گفت وگوهـا  کـه  هسـتند  افغانسـتان 
تـا منافع شـان بـه خطـر نیفتـد. کسـانی در هـرم سیاسـی 
قـدرت کابـل قـرار دارند کـه برای حفـظ بقای قدرت شـان 
و ادامـۀ یـک نظـام نامشـروع و متقلـب، تـاش دارنـد تـا 
رونـد گفت وگـو بـا طالبـان به تعویـق بیفتـد. این افـراد که 
مافیـای اقتصـادی و قـدرت سیاسـی هسـتند، می خواهنـد 
گفت وگوهـا را خـود در کنترل داشـته باشـند، امـا طالبان به 
هیـچ عنـوان حاضـر به گفت وگـو با ایـن افراد نیسـتند.  بل 
طالبـان می خواهنـد با کسـانی  که در گذشـته بـا آنان حرف 
و هدفـی داشـتند، کسـانی  کـه از حمایت مردمـی برخوردار 
هسـتند، شـخصیت های ملـی، مجاهدیـن و افـراد بـا نفـوذ 
انـد، وارد گفت وگـو شـوند تـا از این طریق به بحـران نقطۀ 

بگذارند.  پایـان 
در  سیاسـی  قـدرت  نمی خواهنـد  و  انـد  پذیرفتـه  طالبـان 
بـل  باشـند،  آنـان  دسـت  در  کامـل  به طـور  را  افغانسـتان 
می خواهنـد بـه گونـۀ مشـارکتی بـرای یـک دور انتقالی در 
حکومـت شـریک باشـند و درآینـده از طریـق انتخابـات به 

رقابـت سیاسـی بپردازنـد.

*آیـا طالبـان بـا ریيس جمهور آینـده غير از آقـای غنی 
حاضـر بـه گفت وگو خواهند شـد؟

و  هسـتند  بدبیـن  محمداشـرف غنی  بـه  نسـبت  طالبـان 
بـه  بـا غنـی  آنـان عاقه منـد گفت وگـو  دارنـد،  سـوء ظن 
هیـچ عنـوان نیسـتند، اما اگـر برنـدۀ انتخابات داکتـر عبداهلل 
عبـداهلل باشـد، در ایـن صـورت طالبـان بـه طـور مسـتقیم 
گفت وگـو را بـا حکومـت افغانسـتان بـدون وسـاطت آغاز 

خواهنـد کـرد.

*مذاكـرات ميـان طالبان و امریكا بعـد از نُه دور متوقف 
شـد و اكنـون گفتـه می شـود كه ایـن مذاكرات از سـر 
گرفتـه خواهـد شـد، نخسـتين دیـدار هـم در پاكسـتان 

صـورت گرفـت، ایـن به چه معناسـت؟
بعـد از سـفر هیـأت رهبـری طالبـان و سـفر خلیـل زاد بـه 
و  مذاکـرات  رونـد  بهتـر  مدیریـت  به خاطـر  پاکسـتان 
مشـوره های مسـتقیم، چـون پاکسـتان میزبـان خانواده هـای 
طالبـان اسـت و تحـت عنـوان مهاجریـن بخـش بزرگـی از 
طالبـان و خانواده های شـان در پاکسـتان زنده گـی می کننـد، 
برعکـس قطـر کـه تعـداد محـدودی از طالبـان در آن جـا 
زنده گـی دارنـد. تفـاوت بسـیار میـان دفتـر سیاسـی طالبان 
در قطـر و طالبانـی کـه در پاکسـتان و افغانسـتان حضـور 
دارنـد، وجـود دارد. بنابرایـن بـه دلیـل این کـه مشـوره های 
بـه دلیـل زمان گیـر شـدن فاصلـۀ راه، زیـرا طالبـان  زمانـی 
 کـه می خواهنـد در مـورد یـک قضیـه فیصلـه کننـد، مجبور 

هسـتند کـه پیـش از فیصله آن را با شـورای رهبـری طالبان 
در کویتـه شـریک سـازند  و بعـد از جمع بنـدی آن را بـه 
قطـر بفرسـتند و ایـن اقـدام زمان گیـر اسـت؛ بـرای این کـه 
ایـن رونـد کوتاه تر شـود، یـک خوش بینـی وجـود دارد که 
گفت وگوهـا بـه شـکل دایمـی در اسـام آباد صـورت گیرد 
تـا همـه طالبانی که در پاکسـتان حضور دارند، نقش داشـته 
و اظهـار نظـر نماینـد و هم طالبانی که در افغانسـتان حضور 
دارنـد بتواننـد در ایـن گفت وگوهـا نقـش داشـته باشـند و 
تصمیـم گیرنـده باشـند تـا  ایـن گفت گوهـا بـه یـک نتیجۀ 

برسـد. مطلوب 

*گفت وگوهـا در پاكسـتان ادامـه می یابـد و توافق نامـه 
هـم در اسـالم آباد امضـا خواهد شـد؟

احتمـال زیـاد وجـود دارد کـه توافق نامـه در پاکسـتان بـه 
ایـن  در  پاکسـتان  کـه  می خواهـد  امریـکا  برسـد.  امضـا 
رونـد او را همـکاری کنـد و ایـن همکاری زمانـی صورت 
انجـام  اسـام آباد  در  گفت وگوهـا  ادامـۀ  کـه  می گیـرد 
شـود و پاکسـتان می توانـد طالبـان را وادار نمایـد تـا در 

خواسـت های خودشـان کوتـاه بیاینـد؛ اما زمانی  کـه طالبان 
در قطـر بـه گفت وگـو ادامـه بدهند، دسترسـی پاکسـتان به 
طالبـان کمتر اسـت و نمی تواند تأثیرگذاری  بیشـتری داشـته 
باشـد. امـا اگـر در پاکسـتان گفت وگوهـا ادامـه پیـدا کنـد، 
ممکـن اسـت کـه طالبـان از خواسـت های بلندشـان ماننـد 
امـارات اسـامی، حکومت مسـتقل و سـایر موارد گذشـت 

کـرده و تـن بـه مشـارکت بدهند.

*نـگاه كشـورهای منطقـه و پاكسـتان را نسـبت به این 
گفت وگوهـا چگونـه ارزیابـی می كنيـد؟

بسـیار واضـح اسـت کـه کشـورهای منطقـه مانند: روسـیه، 
چیـن، پاکسـتان، هنـد و سـایر کشـورهای منطقـه بـه گونه 
هسـتند،  افغانسـتان  در  بحـران  پایـان  خواهـان  جـدی 
زیـرا طوالنـی شـدن بحـران در افغانسـتان زمینـه را بـرای 
شـکل گیری گروه هـای جدیـد تروریسـتی فراهـم می کنـد 
منطقـه  کشـورهای  بـرای  گروه هـا  ایـن  شـک  بـدون  و 
تهدیـد خواهـد بـود. بنابرایـن می خواهنـد کـه شـکل گیری 
گروه های تروریسـتی در جغرافیای افغانسـتان محدود شـود 

و تـاش دارنـد تـا گفت وگوهـا بـه نتیجۀ مطلوب برسـد و 
از طـرف دیگـر، ایـن کشـورها به هیـچ عنـوان نمی خواهند 
بـا  ایجـاد شـود. بـل  افغانسـتان  امـارات اسـامی در  کـه 
حفـظ بخشـی از ارزش هـای گذشـته ماننـد روشـن فکران، 
مجاهدیـن گذشـته و جمـع طالبـان حکومـت مشـارکتی را 
ایجـاد کننـد تـا گروه هـای ناراضی بیـرون از افغانسـتان هم 
داخـل حکومـت شـود تـا بسترسـازی جنـگ در بیـرون از 

افغانسـتان از بیـن بـرود.

*آغـاز مذاكـرات دوبـاره می توانـد بسـته گی بـه نتيجۀ 
باشـد؟ ریاسـت جهوری  انتخابات 

آغـاز مذاکـرات بسـته گی بـه نتیجـۀ انتخابـات نـدارد، امـا 
امریـکا عاقه منـد اسـت تـا در افغانسـتان حکومتـی شـکل 
بگیـرد کـه زمینـۀ ادامـۀ گفت وگوهـا را بـا ایـن حکومـت 

ادامـه دهـد و بـه نتیجـۀ مطلـوب برسـد.
امریـکا یقیـن پیـدا کرده اسـت کـه طالبـان بـه هیـچ عنـوان 
حاضـر بـه گفت وگو بـا حکومـت غنی نیسـتند، امـا برخی 
از کشـورها در سـطح منطقـه وجـود دارد کـه از حکومـت 

غنـی در برابـر طالبـان حمایـت می کننـد و سـنگ اندازی در 
برابـر گفت وگوهـا دارنـد؛ وارد شـدن طالبـان بـه حکومت 
را بـه نفـع خودشـان نمی داننـد و امریـکا ایـن مسـاله را بـه 
خوبـی درک کـرده و بـه دنبـال ایـن اسـت تـا حکومتی در 
افغانسـتان شـکل بگیرد که زمینـۀ گفت وگو میـان حکومت 
افغانسـتان و طالبـان فراهـم شـود. امـا بعـد از بـه قـدرت 
رسـیدن غنـی ممکـن اسـت که تمامـی ایـن برنامه هـا نابود 
شـود؛ گفت وگوهـا ناممکن شـود و جنگ ها شـدت بگیرد. 
از سـویی هـم، امریکا عاقه منـد خروج از افغانسـتان به هر 
قیمـت ممکـن اسـت و طالبان هـم منتظر چنیـن فرصتی که 
اگـر زمینـۀ گفت وگوهـا فراهـم نشـود و امریـکا افغانسـتان 
را تـرک کنـد کمـر را بـرای برهـم انـدازی نظـام ببندنـد و 
ایـن مسـاله می توانـد بحـران بزرگـی را در افغانسـتان بـه 
همـراه داشـته باشـد. بنابراین، امیدوار هسـتیم کـه در فرایند 
انتخابـاِت 6 میـزان حکومتی ایجاد شـود و تیـم برنده میدان 
باشـد کـه بتواند زمینـۀ گفت و گو بـا طالبان را فراهـم نماید 
و شـرایط فعلـی افغانسـتان آبسـتن چنین وضعیتی اسـت و 

خوش بینی هـا زیـاد در ایـن زمینـه وجـود دارد.

*یكـی از واقعيت هـای تلـخ افغانسـتان ایـن اسـت كه 
طالبـان تنهـا گروهـی نيسـتند كـه در افغانسـتان درگير 
جنـگ هسـتند، بـل گروه هـای دیگـری ماننـد داعـش، 
شـبكه القاعـده و .... فعاليـت دارنـد، باتوجـه بـه ایـن 
مـوارد اگـر طالبـان وارد بدون حكومت شـوند حكومت 
ایتالفـی را تشـكيل بدهند، آیا جنگ در افغانسـتان پایان 

می یابـد؟
تنهـا دو گـروه در جنـگ افغانسـتان دخیـل اسـت، طالبـان 
بیـش از ۹۰ درصـد جنـگ افغانسـتان را در اختیـار دارد و 
داعـش چیـزی حـدود ۱۰ درصد جنـگ افغانسـتان را پیش 
می بـرد، امـا القاعـده سال هاسـت کـه در جنـگ افغانسـتان 
دخیـل نیسـتند و تنهـا بـا طالبـان همـکاری دارنـد، دیگـر 
جنگجویـان زیـر پرچـم طالبـان در افغانسـتان می جنگنـد، 
بنابرایـن اگـر بـه شـکل واقعـی زمینـۀ مشـارکت بـه وجود 
بیایـد، بـا وارد شـدن طالبـان بـه حکومـت، بخـش بزرگـی 

جنـگ در افغانسـتان پایـان می یابـد.  

*اگـر گفت وگوها ميـان طالبان و امریكا به نتيجه برسـد 
و توافق نامـه هـم امضـا شـود، بـا وجـود این كـه نتيجۀ 
توافق نامـه  ایـن  امضـای  نيسـت،  انتخابـات مشـخص 
چقـدر می توانـد مـورد تایيـد و پذیرش مـردم و رهبران 

سياسـی در افغانسـتان واقع شـود؟
زمانـی  کـه می گویـد توافق نامه میـان طالبان و امریـکا دیگر 
توافق نامـه  نـدارد. چـون  وجـود  افغانسـتان  مـردم  بحـث 
در  امریـکا  و  می گیـرد  صـورت  امریـکا  و  طالبـان  میـان 
پـی منافـع خـود اسـت و می خواهـد طوالنی تریـن جنـگ 
امریـکا پایـان یابـد. بحـث دوم گفت وگـو و مذاکـره میـان 
افغانسـتان اسـت کـه شـامل نظـام،  طالبـان و شـهروندان 
سـاختارها، سـازمان ها و مجمع هـای اسـت کـه بـا جانـب 
طالبـان بـرای حل بحـران بعدی افغانسـتان صحبـت نمایند. 
بـه هیچ عنـوان گفت وگوهـای میـان امریکا و طالبـان بدون 
تعهـد بـرای دیالـوگ بیـن مـردم افغانسـتان منتج بـه نتیجه 

نمی شـود کـه بحـران افغانسـتان را پایـان بدهـد. 

*چـرا تاكنـون ميان مـردم و سياسـت مداران افغانسـتان 
بـر سـر صلـح و گفت وگوها یـک اجماع شـكل نگرفته 

اسـت، مشـكل اصلی در كجاست؟
نـگاه طالبان بـه گروه ها، سـازمان، احزاب و شـخصیت های 
سیاسـی افغانسـتان متفـاوت اسـت. همان طـور برعکس آن 
دیـدگاه احـزاب، شـخصیت های تأثیرگـذار و سـازمان های 
داخـل افغانسـتان بـه طالبـان یـک دیـدگاه کامـًا متفـاوت 
اسـت. بنابرایـن اجمـاع کلی مشـکل اسـت، امـا در خطوط 
اساسـی و چنـد مـورد خـاص میـان همـۀ نیروهـای داخلی 
یـک اجمـاع وجـود دارد ماننـد حفـظ جمهـوری اسـامی 
افغانسـتان و بخشـی از دسـت آوردهای سالیان پسـین مانند 
آزادی بیـان، حقـوق شـهروندی، حقـوق زنان، حقوق بشـر 
و ... از جملـه مـواردی اسـت کـه بر سـر آن اجمـاع وجود 
دارد. امـا در کل آوردن اجمـاع یـک دروغ و فریـب خواهد 
بـود. زیـرا نـگاه مـن بـه طالبان تفـاوت بسـیار دارد نسـبت 
بـه نـگاه محمداشـرف  غنـی بـه طالبـان و همین طـور نگاه 
طالبـان بـه آقـای  غنـی بـا نـگاه مـن بـه محمداشـرف  غنی 
یـک نـگاه کامًا متفاوت اسـت، زیـرا طالبان همـواره تاکید 
داشـتند کـه هرگـز بـا غنـی وارد گفت وگـو نمی شـوند و 
افغانسـتان  بـه عنـوان یـک شـخصیت ریشـه دار در  را  او 
نمی شناسـند و حتـا تیـم او را بـه عنـوان یـک تیمـی که در 
میـان مـردم افغانسـتان صاحـب نفوذ باشـند، نمی شناسـند، 
بنابرایـن آوردن یـک اجمـاع کلـی بـرای گفت گو بـا طالبان 
اشـتباه و فریـب اسـت. امـا بـا تفـاوت دیـدگاه می شـود 
درایـن مـورد بـه یـک اجماع رسـید. طـور مثال مـا طرفدار 
مشـارکت طالبـان در حکومـت هسـتیم، امـا به کـدام پیمانه 
و در کدام سـطوح باید مشـارکت داشـته باشـند که اکثریت 
مـردم افغانسـتان بـا یـک دیـدگاه موافـق هسـتند و همیـن 
طـور مـوارد دیگر نیـز باید ارزیابی شـده و به بحـث گرفته 

شـود تـا به یـک نتیجـه مطلوب برسـیم.

*ممنون از این كه برای این گفت وگو فرصت گذاشتيد.
از شما هم.

جاوید کوهستانی:

پروندۀ صلح با طالبان را حکومت جدید نهایی می سازد
گفت وگوکننده: ناجیه نوری  


