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درنگ بر زرد شدن
خط  رسخ غنی!

سرنوشت 
قمار غنی نامعلوم است
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مانــدگار: دفتــر یونامــا یــا نماینده گــی ســازمان ملــل 
ــۀ سرگشــادۀ  ــه نام متحــد در افغانســتان در پاســخ ب
ــا  ــا تنه ــه یونام ــت ک ــه اس ــزدان گفت ــورای نام ش
حامــی پروســۀ انتخابــات افغانســتان اســت و از هیــچ 

ــد. ــت نمی کن ــی حمای ــاح سیاس جن
دفتــر یونامــا در پاســخ بــه توییــت احمدولــی 
مســعود، یکــی از اعضــای شــورای نامــزدان انتخابات 
نامــۀ  از  سپاســگزاری  ضمــن  ریاســت جمهوری 
سرگشــادۀ ایــن شــورا، گفتــه اســت،  صددرصــد از 

ــید. ــن باش ــا مطمی ــتقاللیت یونام ــی و اس بی طرف
ــای  ــا از نهاده ــده اســت: م ــن پاســخ آم ــۀ ای در ادام
ــتیبانی  ــاز پش ــۀ ب ــک پروس ــی و ی ــتقل انتخابات مس

ــا  ــر یونام ــی. دفت ــاح سیاس ــدام جن ــه ک ــم، ن می کنی
افــزوده اســت: »هــر کســی کــه می گویــد بــه 
UNAMA » چنــل یــا کانــال دارد، اشــتباه می کنــد«. 
ــزدان  ــورای نام ــادۀ ش ــۀ سرگش ــه نام ــخ ب ــن پاس ای
توســط دفتــر یونامــا پــس از آن ارایــه شــد کــه ایــن 
ــات  ــورد انتخاب ــا در م ــر یونام ــار اخی شــورای از رفت
تیــم  اعضــای  از  برخــی  ادعــای  و  افغانســتان 
ــی در  ــل« ارتباط ــتن »چین ــر داش ــی ب ــاز مبن دولت س

ــد. ــاد کردن ــا انتق یونام
نامــزدان  شــورای  اســت:  آمــده  نامــه  ایــن  در 
ــق  ــد طب ــل متح ــازمان مل ــه س ــل دارد ک ــاور کام ب
ــال  ــش در قب ــن خوی ــدات بنیادی ــاس نامه و تعه اس

ــت  ــورها سیاس ــی کش ــی و بین الملل ــالت مل معض
ــه عملکــرد  ــده می شــود ک ــا دی ــدار دارد. ام غیرجانب
نماینده گــی سیاســی ملــل متحــد در افغانســتان یوناما 
در پاره یــی از مــوارد بــا سیاســت ســنتی حفــظ تعادل 
ملــل متحــد دچــار مشــکالِت روزافــزون گردیــده و 
ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــای جدی نگرانی ه

در بخــش دیگــری از ایــن نامــه گفتــه شــده اســت: 
ــر  ــا از دفت ــزدان ریاســت جمهوری باره »شــورای نام
ــا  ــه ب ــا در رابط ــت ت ــته اس ــل خواس ــا در کاب یونام
ســالمت انتخاباتــی و قضایــای مربــوط  بــه آن 
مســاعی جمیلــۀ خویــش را بــه کار انــدازد، امــا افزون 
بــر این کــه از آن ادارۀ محتــرم پاســخی دریافــت 
ــی  ــوارد شــاهد نوع ــفانه در برخــی از م نشــد، متأس
ــال  ــۀ مث ــه گون ــم. ب ــز بوده ای ــه نی تمایــالت جانبداران
ــل،  ــینکی کروخی ــم ش ــارات خان ــا اظه ــه ب در رابط
ــی  ــم دولت ســاز مبن ــران تی عضــو پارلمــان و از رهب
ــی  ــۀ شــما عنوان ــا«، نام ــل در یونام ــر »داشــتن چین ب
ــات در مــورد جنجال هــای  کمیســیون مســتقل انتحاب
ــن  ــواردی از ای ــیون و م ــی آن کمیس ــی داخل تخنیک
ــه  ــا ب ــی یونام ــش بی طرف ــه نق ــاند ک ــت می رس دس
برداشــت عــام مــردم افغانســتان شــدیداً زیــر ســوال 

می باشــد«.
ــه  ــن نام ــت جمهوری در ای ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــنامه  ــه اساس ــه ک ــم همانگون ــد: آرزو داری ــه ان گفت
ــن  ــن و تبیی ــل متحــد  تدوی ــن مل ــدات بنیادی و تعه
ــی  ــۀ عمل ــه گون ــان را ب ــد، هماهنگی های ت ــده ان ش
ــی  ــات جهان ــرای ثب ــرا ب ــد، زی ــش بگذاری ــه نمای ب
ماننــِد  منازعــه  حــال  در  کشــورهای  به ویــژه  و 
افغانســتان اعتبــار و تأثیرگــذاری ملــل متحــد از 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــدی ب ــای ج نیازه

پاسخ یوناما به نامۀ شورای نامزدان:
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بـه چشـم می خـورد،  آسـمان شـهر  در  از دود  ناشـی  آلوده گـی  روزهـا  بیشـتر 
موترهـای فرسـودۀ دودزا، اسـتفاده از ابـزار دودزای برقـی و منابـع بی کیفیـت، 
اسـتفاده از سـنگ ذغـال، اشـغالی، پالسـتیک و رابـر کـه افـراد فقیـر بـرای گرم 
کـردن خانه های شـان اسـتفاده می کننـد، همچنـان از منابع آلوده  کننده محسـوب 
می شـوند. مکان های عامه، نانوایی ها و بیشـتر سـاختمان های که سـامانۀ درسـت 
بـرای بهداشـت ندارنـد وآشـغال و مواد اضافی خود را کنـار جاده ها و پیاده روها 

می گذارنـد، از دیگـر منابـع آلـوده کننـد، بـه حسـاب می آیند



گذشــته،  هفتــۀ  دوشــنبۀ  روز 
حکومــِت  رییــس  اشــرف غنی 
پایان یافتــۀ وحــدت ملــی، از خــط 
ــه گفتــۀ  ســرِخ خــود عبــور کــرد و ب
خــودش تصمیــِم دشــوار رهایــی 
ــو  ــن عض ــی، کوچک تری ــس حقان ان
ــِن  ــا دو ت ــراه ب ــی هم ــوادۀ حقان خان
دیگــر از فرماندهــاِن برجســتۀ طالبــان 

را اعــالم کــرد. 
اعــالم رهایــی انــس حقانــی کــه یکی 
قســی   القلب ترین  و  مخوف تریــن  از 
بــود،  حقانــی  شــبکۀ  اعضــای 
واکنش هــا و اعتراض هــای زیــادی 
برانگیخــت.  کشــور  داخــل  در  را 
تقریبــًا اکثریــِت مــردم بــا رهایــِی 
او اظهــار مخالفــت کردنــد و یــک 
ــی  ــۀ بزرگ ــز فاجع ــس از آن نی روز پ
ــل در  ــهر کاب ــِم ش ــۀ پانزده در ناحی
ــورد  ــم خ ــب رق ــک مکت ــی ی نزدیک
ــی  ــبکه های اجتماع ــوز در ش ــه هن ک

می یابــد.  بازتــاب 
آقــای غنــی هنــگام رهایــی انــس 
حقانــی، ضمــن دشــوار خوانــدِن 
ــودِن  ــروط ب ــر مش ــم، ب ــن تصمی ای
می شــد  گفتــه  ورزیــد.  تأکیــد  آن 
کــه پــس از رهایــی ایــن ســه عضــو 
ارشــد طالبــان، در میــزان خشــونت ها 
در کشــور کاهــش بــه وجــود می آیــد 
صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  و 
نیــز تســریع می شــود. امــا حــاال 
مشــخص شــده کــه انــس حقانــی بــا 
دو عضــو دیگــر رهــا شــده، هنــوز در 

ــد.  ــر می برن ــه س ــرام ب ــدان بگ زن
ــن رابطــه مطــرح  ــه در ای ســخنانی ک
می شــوند، پُــر از تناقــض و تضــاد 
انــد. برخــی منابــع می گوینــد کــه ایــن 
افــراد از بگــرام بیــرون کشــیده شــده 
بودنــد، امــا تبادلــۀ آن هــا بــا دو اســتاد 
دانشــگاه امریکایــِی افغانســتان بــه 
مشــکل برخــورده اســت. امــا ذبیــح اهلل 
ســخنگوی  را  خــود  کــه  مجاهــد 
طالبــان معرفــی می کنــد، گفتــه اســت 
کــه ســه زندانــِی ایــن گــروه اصــاًل از 
ــرون ســاخته نشــده  ــدان بگــرام بی زن
ــع  ــن حــال، برخــی مناب ــد. در همی  ان
پــس از اعــالم رهایــی انــس حقانــی، 
ــا  ــد ت ــه قطــر خبــر دادن از رفتــِن او ب
ــدد.  ــده بپیون ــِم گفت وگوکننـ ــه تی ب
ــس  ــوم نیســت کــه چــرا پ حــاال معل
انــس حقانــی،  از اعــالم رهـــایی  
ــِی  ــگاه امریکای ــتاد دانش آزادِی دو اس

افغانســتان انجــام نشــده اســت. چــه 
ــِی او  اتفاق هایــی پــس از اعــالم رهای
افتــاد کــه رهایــی دو اســتاد دانشــگاه 
ــر  ــه تأخی ــتان را ب ــی افغانس امریکای
ــتاد  ــًا دو اس ــا واقع ــرد؟ آی ــه ک مواج
ــوز  ــی افغانســتان هن دانشــگاه امریکای
زنــده انــد؟ منابــع امریکایــی واقعــًا از 
وضــع و حــاِل آن دو اســتاد اطالعــاِت 
ایــن  این کــه  یــا  دارنــد و  موثــق 
اطالعــات مثــل برخــی مــوارد ناقــص 

ــت؟  ــاد اس ــل اعتم و غیرقاب
بــه هــر حــال، حکومــت افغانســتان از 
خــط ســرِخ خــود عبــور کــرد و انــس 
ــاهِ  ــل صدهــا انســاِن بی گنـ را کــه قات
ایــن ســرزمین اســت، رهــا کــرد. ایــن 
ــه  ــد و چ ــروط باش ــه مش ــی چ رهای
نمی رســد  نظــر  بــه  غیرمشــروط، 
کاهــش  بــه  چندانــی  نفــِع  کــه 
داشــته  افغانســتان  در  خشــونت ها 
باشــد. رهایــی انــس حقانــی و دو تــِن 
ــان،  ــدی طالب ــای کلی ــر از اعض دیگ
ــد ترامــپ  ــه نفــع ادارۀ دونال بیشــتر ب
ــات  ــرای انتخاب ــد باشــد کــه ب می  توان
ــدۀ ریاســت جمهــوری آن کشــور  آین
آماده گــی می گیــرد. بــرای امریــکا 
دیگــر انــس حقانــی و افــرادی نظیــر 
ــا  ــد؛ ام ــه شــمار نمی رون ــر ب آن، خط
رهایــی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی 
آقــای  بــرای  می توانــد  افغانســتان 
ترامــپ امتیـــاز بــه حســاب رود. البته 
نســبت بــه رهایــی دو اســتاد دانشــگاه 
امریکایــی افغانســتان نیــز اگــر چنیــن 
اتفـــاقی بیفتــد، بــه عنــوان یــک عمــِل 
ــود. ای  ــند ب ــد ُخرس ــتانه بای بشردوس
تروریســتان،  رهایــی  پیـــامد  کاش 
بــه  و  بی گنــاه  انســان های  آزادی 
ویــژه کســانی باشــد کــه چــراغ علــم 
برمی افروزنــد. حکومــت  دانــش  و 
افغانســتان بارهــا زندانیــاِن طالبــان 
ــرده  ــا ک ــامدی ره ــچ پیـ ــدون هی را ب
اســت. هــزار زندانــِی ایــن گــروه تنهــا 
پــس از جرگــۀ به اصطــالح مشــورتی 
ــا  ــور ره ــای کش ــلح، از زندان ه صـ
شــدند. امــا آیــا رهایــی هــزار زندانــی 
ســبب شــد کــه مــردم افغانســتان 
یــک نفــِس راحــت بکشــند؟ آیــا 
ســبب شــد کــه میــزان خشــونت های 
ــود؟ ــر ش ــرا کمت ــای افراط گ گروه ه

ــت  ــرا حکوم ــر؛ زی ــدون شــک خی  ب
افغانســتان همــواره آب را نادیــده، 
پــا می کشــد. رهایــی  از  را  مــوزه 

زندانیــاِن مخالــف زمانــی می توانــد به 
کاهــش تنش هــا و ایجــاد زمینــۀ صلح 
ــًا مســووالنه و  ــه واقع منجــر شــود ک
ــرد و  برنامه ریــزی شــده صــورت بگی
ــای  ــرای هدف ه ــای الزم ب ضمانت ه
تعییــن شــده، از طــرِف مقابــل و 
ــت  ــود. دول ــه ش ــا گرفت ــاِن آن ه حامی
امریــکا گویــا ایــن  بــار بــه حکومــِت 
افغانســـتان وعــده ســپرده کــه رهایــی 
ــی  ــا رهای ــاوت ب ــی متف ــس حقان ان
ــن  ــود. ای ــاِن گذشــته خواهــد ب زندانی
ــت،  ــرای نشــان دادن ُحســن نی ــار ب  ب
رییــس اســتخباراِت پاکســتان هــم بــه 
کابــل آمــد و بــدون شــک بخشــی از 
ــه،  ــی کــه صــورت گرفت گفت وگوهای
بــه رهایــی انــس حقانــی مرتبــط بوده 
ــا ایــن حــال، رهایــی او  اســت. امــا ب
ســبب کاهــش تنش هــا در افغانســتان 
حکومــِت  کاش  شــد.  نخواهــد 
ــه  ــود ک ــطحی می ب ــتان در س افغانس
از خطــوِط ســرخش بــه آســانی عبــور 
نمی کــرد و در تفاهــم بــا شــرکای 
راه هــاِی  بین المللــی اش،  قدرتمنــد 
اســـتاداِن  رهایــی  بــرای  دیگــری 
دانشــگاه امریکایــی افغانســتان ســراغ 
ــن  ــی ای ــان از رهای ــت. طالب می گرف
ــرداری سیاســی  افــراد بیشــترین بهره ب
ــر  ــاید دیگ ــد. ش ــی را می برن و نظام
ــگ  ــای جن ــی در میدان ه ــس حقان ان
ظاهــر نشــود، ولــی موجودیــِت او 
در بدنــۀ طالبــان و شــبکۀ حقانــی 
همچنــان بــه عنــوان یــک خطــر 

ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج می توان
ــاد  ــبکه های زی ــا ش ــی ب ــس حقان ان
مالــی، نظامــی و اســتخباراتی در رابطه 
ــا رهـــایی او از  بــود و ایــن روابــط ب
ــان  ــوند. او همچن ــه می ش ــر گرفت س
می توانــد از امکانــاِت خــود بــرای 
تقویــت مالــی و فــن آورِی گــروه 
طالبــان اســتفاده کنـــد. انــس مهره یــی 
ــه شــمار نمــی رود، او هــم  ســوخته ب
ــرای  ــزه ب ــم انگی ــت و ه ــوان اس ج
ــان  ــا اگــر طالب ــۀ جنــگ دارد. حت ادام
ــِل گذشــته فعــال  ــد کــه او مث نخواهن
ــی  ــن وضیعت ــه چنی ــد، شــخصًا ب باش
حــِس  او  در  نمی دهــد.  در  تــن 
بیـــداد  قدرت طلبــی  و  بزرگ بینــی 
می کنــد و چنیــن فــردی بــدون شــک 

ــت.  ــد نشس آرام نخواه
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انتخاباتــی  کشــیده شــدِن پــاِی یونامــا بــه جنجال هــای 
افغانســتان کــه عالیــِق قومــی و تبــاری در آن جــوالن می دهــد، 
ــاد،  ــن نه ــه رســالِت اساســِی ای ــرد ک ــی صــورت می گی درحال
ــح  ــت صل ــرای »تثبی ــتان ب ــردمِ افغانس ــت و م ــه دول ــک ب کم
ــالتی،  ــن رس ــک چنی ــن کشــور اســت. انجــام ی ــدار« در ای پای
مســلمًا مســتلزمِ بی طرفــِی کامــِل ایــن نهــاد در قضایــاِی 
ــامِ  ــا تم ــِت آن ب ــه سرنوش ــد ک ــتان می باش ــِی افغانس انتخابات

ــت. ــاط اس ــدار در ارتب ــِح پای ــه صل ــیدن ب ــاِی رس جنبه ه
ــتان،  ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــی س ــا نماینده گ ــا ی یونام
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــی ب ــال نامه ی ــا ارس ــش ب ــد روز پی چن
انتخابــات، خواهــان برخــورد بــا موالنــا محمــد عبــداهلل یکــی 
ــی از  ــه یک ــا ب ــه گوی ــود ک ــیون می ش ــن کمیس ــاِی ای از اعض
ــته و او را  ــی روا داش ــی ـ مذهب ــِت قوم ــود اهان ــداِن خ کارمن
ــن درخواســتی جــدا از  ــرگ نمــوده اســت. چنی ــه م ــد ب تهدی
ــا  ــوی موالن ــد، از س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــدر ناموج ــه چق آن ک
عبــداهلل یــک دسیســۀ مرتبــط بــا کانال هایــی عنــوان  شــده کــه 

ــزد ایجــاد شــده اند. ــد نام ــا چن ــک ی ــا ضــررِ ی ــع ی ــه نف ب
طــرف قــرار گرفتــِن یونامــا در مســالۀ انتخابــات افغانســتان بــا 
ارســال ایــن نامــه، باعــث اعتــراِض بســیاری از مــردم نســبت به 
ــاِی  ــان در صفحه ه ــاد و درِج اعتراض های ش ــن نه ــرد ای کارک
یونامــا در فضــای مجــازی از جملــه فیســبوک و توییتــر شــد. 
ــدند و  ــذف ش ــا ح ــن اعتراض ه ــاده گی، ای ــیار س ــه بس ــا ب ام
تنهــا دیدگاه هایــی باقــی ماندنــد کــه تأییدکننــدۀ نامــۀ ارســالِی 
ــی  ــاِت قوم ــز احساس ــی نی ــن هواخواه ــد و در ای ــا بودن یونام
ــه  ــا ب ــِی یونام ــانۀ آلوده گ ــرد، نش ــن رویک ــی زد. ای ــوج م م
ــات  ــورِ انتخاب ــتان در مح ــی در افغانس ــِج قوم ــاِی رای رقابت ه
اســت کــه در آن اوالً کفایــِت کمیســیون انتخابــات بــه چالــش 
ــه  ــک ب ــا )کم ــزرِگ یونام ــالِت ب ــًا رس ــود، ثانی ــیده می ش کش
صلــح پایــدار( بــه فراموشــی مــی رود و ثالثــًا حــِق آزادی بیـــان 

ــل خــط می خــورد. ــِر ســازمان مل ــر اث ــن نهــاد زی توســط ای
قضایــای افغانســتان از جملــه انتخابــات، بــه دالیــِل گوناگــون 
به ویــژه ناکامــِی پروســۀ ملت ســازی در ایــن کشــور، از 
ــد  ــان بغرنجــی و حساســیتی برخــوردار اســت کــه می توان چن
ــِی  ــایبۀ هواخواه ــا ش ــگ ی ــی، ان ــای بین الملل ــر همیاری ه ب
قومــی بزنــد. چنان کــه نــگاهِ اغلــب مــردم افغانســتان بــه نامــۀ 
ــات، از  ــیون انتخاب ــس کمیس ــتانی ریی ــم نورس ــه خان ــا ب یونام
ــه اســت؛ آن  هایــی کــه مخالفــت  ــه صــورت گرفت همیــن زاوی
نشــان داده انــد و دیدگاه هــاِی مخالف شــان پــاک شــده اســت، 
از ســقوط یونامــا بــه آجنـــداهای قومــی خبــر می دهنــد 
ــز آن را  ــد نی ــت کرده ان ــالمِ موافق ــًا اع ــه احیان ــی ک و آن های
ــد. ــر می کنن ــی تعبی ــِت قوم ــراری عدال ــِت برق ــی در جه اقدام

مســلمًا نمی تــوان آقــای تادامیچــی یاماموتــو، نماینــدۀ خــاِص 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان را بــه قوم مـــداری 
ــِی  ــداِن محل ــه کارمن ــرد ک ــوان درک ک ــا می ت ــرد، ام ــم ک مته
ــِی  ــای فرومل ــی را وارد بازی ه ــاد بین الملل ــن نهـ ــا، ای یونام
ــال  ــاخته اند. ح ــک س ــر و کوچ ــرده  و آن را حقی ــتان ک افغانس
آن کــه وقــار و صالبــِت نهــادی بــه بزرگــی و رســالِت یونامــا 
کــه از طــرف شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــرای کمــک بــه 
ــرای تثبیــت صلــح پایــدار شــکل گرفتــه،  دولــت افغانســتان ب
تنهــا بــا دور مانــدن از قضایــای قومــی و تمرکــز بــر ایجــاد و 
ــد  ــه می توان ــود ک ــظ می ش ــی حف ــاِی ملی ی ــِت طرح ه تقوی
رقابت هــاِی ناســالِم قومــی را بــه ســمِت تعامــالِت ملــِی 
ــری،  ــن ام ــک چنی ــق ی ــرای تحق ــا ب ــد. ام ســازنده ســوق ده
چاره یــی نیســت جــز این کــه یونامــا در تعییــن و تقــرر 
کارمنــداِن افغانســتانی خــود، ترکیــِب ملــی و بــه عبارتــی توازن 
قومــِی ایــن کشــور را رعایــت کنـــد. یــک چنیــن اقدامــی، اوالً 
ــون  ــی چ ــه در قضایای ــی ک ــاِی قومی ی ــکل گیرِی کانال ه از ش
ــد،  ــن می زنن ــر زمی ــا را ب ــارِ یونام ــت و اعتب ــات عظم انتخاب
ــِی تحول ســازِ  ــًا بسترســاز نقش آفرین ــد و ثانی ــری می کن جلوگی
ــدار  ــح پای ــدۀ صل ــو ای ــور افغانســتان در پرت ــاد در ام ــن نهـ ای

ــود. خواهــد ب
ــود  ــنهاد می ش ــا پیش ــد و ادارۀ یونام ــِل متح ــازمان مل ــه س ب
ــاِل نیــک  ــه ف ــن منظــر ب ــر را از ای کــه اتفــاِق ناخوشــاینِد اخی
ــس  ــتان از این پ ــان در افغانس ــرای فعالیت های ش ــد و ب بگیرن
ــۀ شــکاف ها  ــه در آن هم ــد ک ــی بریزن ــدی را پ ــاختارِ جدی س
و خالهــاِی دردسرســازِ جامعــۀ موزاییکــِی مــا، لحــاظ و مســیِر 

صلــح پایــدار بــه معنــاِی واقعــی تعبیــه شــده باشــد.
ــات افغانســتان، سرشــار از آلوده گی هــا و ســوءتفاهمات  انتخاب
ــت از  ــع، حمای ــن موض ــل بهتری ــازمان مل ــرای س ــت و ب اس
قانــون انتخابــات و مبــارزه بــا تقلــب در همــۀ اشــکال خواهــد 

بــود.

یـوناماولغـزش
درگنـداِبانتخـابات

و  دور نمـای  صلحرهایی انس حقـانی
احمد عمران

کاش حکومِت افغانستان 
در سطحی می بود که 
از خطوِط سرخش 

به آسانی عبور نمی کرد 
و در تفاهم با شرکای 
قدرتمند بین المللی اش، 
راه هاِی دیگری برای 

رهایی اسـتاداِن دانشگاه 
امریکایی افغانستان سراغ 

می گرفت. طالبان از 
رهایی این افراد، بیشترین 

بهره برداری سیاسی و 
نظامی را می برند. شاید 
دیگر انس حقانی در 
میدان های جنگ ظاهر 

نشود، ولی موجودیِت او 
در بدنۀ طالبان و شبکۀ 
حقانی همچنان به عنواِن 
یک خطر می تواند وجود 
داشته باشد. انس حقانی 
با شبکه های زیاد مالی، 
نظامی و استخباراتی در 
رابطه بود و این روابط با 
رهـایی او از سر گرفته 
می شوند. او همچنان 
می تواند از امکاناِت 

خود برای تقویت مالی 
و فن آورِی گروه طالبان 

استفاده کنـد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2611  شنبه 25 عقرب/ آبان l1398 18 ربیع االول l1441 16 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

بـه روز سه شـنبۀ هفتۀ گذشـته حکومت وحدت 
ملـی از آزادی سـه عضـو ارشـد گـروه طالبـان 
خبـر داد. محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت 
خـود در یک نشسـت خبری در ارگ ظاهر شـد 
و گفـت کـه انـس حقانـی، حاجی مالـی خان و 
حافـظ رشـید را برای رهایی دو اسـتاد دانشـگاه 
گفت وگوهـای  زمینه سـازی  نیـز  و  امریکایـی 
صلـح، بـه گونۀ »مشـروط« از زندان بگـرام آزاد 
کـرده اسـت. رسـانه ها از قـول منابـع گـزارش 
دادنـد کـه این سـه تـن پـس از رهایی بـه قطره 

اند. رفتـه 
آقـای غنـی گفـت کـه در مشـورت همه جانبه با 
شـریکان بین المللـی افغانسـتان و دولـت امریکا 
و بـرای زمینه سـازی مذاکـرات ایـن سـه تـن را 
آزاد می کنـد. جـان بـس، سـفیر امریـکا در کابل 
هـم این اقـدام حکومت را »شـجاعانه« خواند و 
از آن حمایـت کـرد. جان بس گفـت که امیدوار 
اسـت ایـن طالبـان بـا »رفتـار متقابـل« زندانیان 
افغانسـتان و گروگان هـای غربـی را  نیروهـای 
آزاد کننـد تـا زمینـۀ گفت  وگوهای صلـح فراهم 

 . شود
مجاهـد،  ذبیـح اهلل  آن،  از  پـس  روز  یـک  امـا 
سـخنگوی طالبـان بـه رسـانه ها گفـت کـه ایـن 
سـه تـن تـا هنـوز از زنـدان بگـرام آزاد نشـده 
انـد. برخـی رسـانه ها در افغانسـتان نیـز از قول 
منابـع گـزارش داده انـد کـه ایـن سـه تـن پس 
از آزادی سـازی، از دفتـر سیاسـی ایـن گروه در 
قطـر، دوبـاره به زنـدان بگـرام انتقال داده شـده 
انـد. حکومـت وحـدت ملـی امـا تـا کنـون در 
ایـن زمینـه رسـمًا چیزی نگفتـه اسـت. پیش از 
ایـن، حکومـت وحـدت ملـی اعـالم کـرده بود 
کـه رهایـی انس حقانـی »خط سـرخ حکومت« 
اسـت و مردم بـه این حکومت اجـازه نمی دهند 

قاتـل جان شـان را رهـا کنـد. 
از خبـر  آنکـه چنـد روز  بـا  این همـه،  بـا  امـا 
آزادسـازی سـه تـن از اعضـای ارشـد طالبـان 
می گـذرد و نیـز خبر باز زندانی شـدن آنان نشـر 
شـد، امـا این خبر با اعتراض شـدید و گسـتردۀ 
شـهروندان افغانسـتان مواجه شد. شـهروندان و 

فعـاالن جامعـۀ مدنی در شـبکه های اجتماعی به 
رهایـی انـس حقانی اعتـراض کردند و نوشـتند 
کـه حکومـت نباید کسـانی را که دست شـان به 

»خـون مردم« آغشـته اسـت را رهـا کند.
مدنـی  جامعـۀ  مجتمـع  رییـس  رفیعـی،  عزیـز 
افغانسـتان )مجما( در صفحۀ فیسـبوکش نوشـته 
اسـت که رهایـی زندانیـان سیاسـی-نظامی و یا 
زمانـی  جنگـی«  »گروه هـای  اسـتخباراتِی  هـم 
ثمربخـش خواهـد بـود کـه تاریخی بـرای قطع 
جنـگ و آتش بـس تعییـن شـده باشـد. آقـای 
رفیعـی در ادامه نوشـته اسـت که هرنـوع تعامل 
در شـرایط جنگـی بـرای رهایـی زندانیـان، در 
و  جنگـی  گروه هـای  بـه  امتیـاز  سـبب  واقـع 

بی اعتبـاری بـه نظـام حاکـم می شـود.
رییس مجما نگاشـته اسـت در شرایطی که هنوز 
معلـوم نیسـت طـرف کی سـت و در کجاسـت؟ 
و  »مجهول الهویـه  گروه هـای  بـا  تعاملـی  هـر 
ناپیـدا«؛ بـازی با غـرور و حیثیت ملـت و پامال 
کـردن خـون شهدایی سـت کـه بـرای میهـن و 
مـردم قربان می شـوند. بـه گفتـۀ او: »گروهی که 
دیـروز امتیـاز گرفـت و امـروز 9 نفر را کشـت، 

ارادۀ بـرای صلـح نخواهد داشـت«.
واکنـش بـه رهایـی انـس حقانـی و همکارانش 
تنهـا در افغانسـتان و میـان مـردم ایـن کشـور 
باقـی نمانـد، بلکـه واکنـش بین المللـی را نیـز 
در پـی داشـت. جک کیـن، جنرال چهار سـتارۀ 
امریکایـی در مصاحبـه بـا شـبکۀ »فاکـس نیوز« 
گفتـه اسـت کـه اعضای تـازه رها شـدۀ شـبکۀ 
حقانـی دوبـاره بـه عنـوان مدیـران ایـن گـروه 
تروریسـتی به میـدان جنگ باز خواهند گشـت. 
آقـای کیـن که قباًل معاون رییس سـتاد مشـترک 
ارتـش امریـکا بـود، بـا انتقـاد از تبـادل زندانیان 
شـبکۀ حقانـی گفتـه اسـت کـه تبـادل زندانیان 

همیشـه دردسرسـاز بوده اسـت.
بـه گفتـۀ او، افـراد گـروه طالبـان، شـهروندان 
داخلـی و خارجـی را در افغانسـتان بـه گروگان 
می گیرنـد و از آن هـا بـرای مذاکـره و رهایـی 
معـاون  بـاور  بـه  می کننـد.  اسـتفاده  افرادشـان 
پیشـین رییس سـتاد ارتـش امریکا، در شـرایطی 

کـه گفت وگوهـای صلـح جریـان دارد و قـرار 
اسـت نشسـتی در پکـن برگـزار شـود، گـروه 
طالبـان بـه مدیری چـون انس حقانـی در میدان 

داشـتند. نیـاز  جنگ 
جـک کیـن نقـش حکومـت وحدت ملـی را در 
آزادی انـس حقانـی بیشـتر از امریـکا و گـروه 
بازنـدۀ  کـه  می کنـد  تأکیـد  و  می دانـد  طالبـان 
ایـن »قمـار« همیـن حکومتـی خواهـد بـود کـه 
او را بـا احتـرام از بنـد آزاد کـرد. او در پیونـد 
بـه »مشـروط« خوانـدن رهایـی انـس حقانی از 
سـوی محمداشـرف غنی گفته اسـت: »باید این 
را درک کنیـم کـه زندانیـان طالبـان یـا حقانـی 
پـس از آزادی بـه پسـت های رهبـری خـود باز 
می گردنـد. برخـی از اعضـای تیم مذاکـره کنندۀ 
طالبـان کـه بـا طـرف امریکایـی چانـه می زنند، 
حـدود یک نیـم سـال پیـش از زنـدان گوانتانامو 

آزاد شـده بودنـد.
انـس حقانـی، فرزنـد جالل الدیـن حقانـی بنیان 
گـذار شـبکۀ حقانی و بـرادر ناتنی سـراج الدین 
حقانـی، رهبـر فعلـی این شـبکه اسـت. از انس 
حقانـی بـه عنـوان فـرد کلیـدی و تصمیم گیـر 
از  پیـش  تـا  کـه  می شـود  یـاد  حقانـی  شـبکۀ 
دسـتگیری از سـوی امنیـت ملـی افغانسـتان، به 
عنـوان تأمیـن کننـدۀ مالـی ایـن شـبکه فعالیـت 
بـه  حقانـی  انـس  می شـود  گفتـه  می کـرد. 
کشـورهای مختلـف به ویـژه کشـورهای عربی 
سـفر می کـرد و بـرای فعـال نگه  داشـتن موتـور 
جنگـی ایـن شـبکه، پـول جمـع آوری می کـرد.
شـبکۀ حقانـی گروهـی اسـت کـه بـه ادعـای 
اسـتخبارات  سـوی  از  افغانسـتان،  حکومـت 
پاکسـتان بـرای ناامنی در افغانسـتان ایجاد شـده 
امـا گذشـته از ادعـای، شـبکۀ حقانـی  اسـت؛ 
در سـال های پـس از سـقوط طالبـان و ایجـاد 
حکومت جدید در کشـور، مسـوولیت بسـیاری 
از حمـالت در کابـل و والیت هـا را بـه دوش 
گرفتـه اسـت. امنیـت ملـی هـم ایـن گـروه را 
عامـل »خونین تریـن و پیچیده تریـن« حمـالت 
انتحـاری و انفجـاری در کشـور عنـوان کـرده 
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یوسـف 8 سـال پیش با خانـواده اش از شـرق افغانسـتان، از 
جنـگ فـرار کرد، اما او نتوانسـت از یک تراژیـدی فرار کند. 
در پایتخـت کابـل پنـج فرزندش را از دسـت داد، نه توسـط 
بـم، جنـگ یـا خشـونت، بـه دلیـل آلوده گی هـوا؛ بیشـتر به 
دلیـل سـردی هوا و فقـر. در کمپ یـا مکان بی جا شـده گانی 
کـه او زنده گـی می کننـد، بـرای گـرم کـردن خانه و آشـپزی 
آشـغال جمـع آوری می کننـد و می سـوزانند. یک بـه یک در 
چنـد سـال گدشـته، کودکانـش بـا درد سـینه ]سـینه و بغل[ 
و دیگـر بیمـاری ناشـی از آلوده گـی هـوا مصاب شـدند. اما 
هیـچ گاه نتوانسـت از آنان حفاظـت کنند. این مرد 60  سـاله 
بـا 9 کـودک نجـات یافتـه خـود بـه اسوشـتید پـرش گفت: 
»مـا بـه اندازۀ پـول نداریم که پیش پزشـک برویـم و یا دارو 
بخریـم«. یوسـف افـزود کـه بـه سـختی می توانـم بـه غذای 
کودکانـم رسـیده گی کنـم، او که در یـک فروشـگاه ترکاری 
فروشـی کار می کننـد، کار می  کنندماننـد بیشـتر شـهروندان 
افغانسـتا، درآمد روزانـه اش معادل یک دالر امریکایی اسـت.
آلوده گـی هوا در افغانسـتان کشـنده تر از جنگ 18 سـالۀ این 
کشـور بـوده اسـت. هیچ آمار رسـمی وجـود ندارد تا نشـان 
دهـد کـه چه تعداد از شـهروندان افغانسـتان به دلیـل بیماری 
ناشـی از آلوده گـی هـوا دچار مـرگ و میر شـده اند. اما گروه 
پژوهشـی هـوای جهـان، می گویـد که بیـش از 26 هـزار تن 
در سـال 2017 بـه دلیـل بیماری هـای ناشـی از آلوده گی هوا 
مرده انـد و آمارهـای سـازمان ملـل متحـد نشـان می دهد که 
در ایـن سـال تنها 3 هـزار 483 فـرد ملکی به دلیـل جنگ ها 

جـان باخته انـد کـه یک تفـاوت را نشـان می دهد. 
کابـل نزدیـک بـه 6 میلیـون شـهروند یکـی از آلوده تریـن 
شـهرها در جهـان اسـت، در تناسـب بـا شـهر دهلـی جدید 
مرکـز هنـد و بجینگ چین که نسـبت بـه آن کمتـر آلوده گی 
دارنـد. چنـد ده هـا جنگ سـبب نابـودی منابـع زیـر بنایی و 

بی خانمانـی مردم شـده اسـت. 
بیشـتر روزهـا آلوده گـی ناشـی از دود در آسـمان شـهر بـه 
چشـم می خـورد، موترهای فرسـوده دودزا، اسـتفاده از ابزار 
دوزایـی برقـی و منابـع بی کیفیـت، اسـتفاده از سـنگ ذغال، 
اشـغالی، پالسـتیک و رابـر کـه افـراد فقیـر برای گـرم کردن 
آلـوده   منابـع  از  همچنـان  می کننـد،  اسـتفاده  خانه هایشـان 
کننـده محسـوب می شـوند. مکان هـای عامـه، نانوایی هـا و 
بیشـتر سـاختمان های کـه سـامانۀ درسـت بـرای بهداشـت 
کنـار جاده هـا  را  اضافـی خـود  مـواد  اشـغال و  ندارنـد و 
و پیـاده روهـا می گذارنـد، از دیگـر منابـع آلـوده کننـد بـه 

می آینـد.  حسـاب 
بیشـترین قربانـی به دلیل فضای خانه ها اسـت کـه زمانی که 
خانواده هـا بـرای گرم سـازی در  در زمسـتان از آن اسـتفاده 
می کنند.آنـان بـرای گـرم نگهداشـتن در کابل بـا درجۀ باالی 
بیشـتر  بزرگ سـاالن  بـرای کـودکان و  کـه  برفـی،  و  سـفر 
آسـیب پذیر اسـت منابـع ندارند. به اسـاس نهاد هواشناسـی 
جهـان، نزدیـک به 19 هـزار 400 تن در سـال 2017 به دلیل 
آلوده هوای خانه کشـته شـده اند، بیشـتر شـان دو سـال و دو 

ماه سـن داشـته   اند. 

کمپ یوسـف جـای برای بودبـاش نزدیک بـه 100 خانواده 
اسـت کـه دسترسـی بـه آب آشـامیدنی و سیسـتم بهداشـتی 
ندارنـد، احاطـه شـده با آشـغالی اسـت. فرزنـدان او و دیگر 
خانواده هـا در میـان آشـغال ها در جسـتجوی کاغـذ، پارچه، 
چـوپ و پالسـتیک و یـا هـر چیزی کـه مورد سـوخت قرار 

بگیرد هسـتند.
او گفـت که ما مردمان بسـیار فقیر هسـتیم و مشـکالت زیاد 
داریـم، ما بـرای رفتن به پزشـک/ داکتر، خریـد دارو، چوب 
و ذغـال سـنگ بـرای گـرم کـردن خانـه پـول نداریـم، ایـن 
زنده گـی ماسـت، فزنـدان مـن اشـغالی جمـع و در حویلـی 
انبـار می کننـد و ما از آن برای آشـپزی و گرم کـردن کودکان 

خـود اسـتفاده می کنیم. 
دهه هـا جنـگ وضعیـت محیـط زیسـت افغانسـتان خراب و 
بـه یـک چالش جـدی مواجه سـاخته اسـت. مسـایل محیط 
زیسـتی یکـی از موضوعـات پیـش پـا افتـاده بـرای دولتـی 
اسـت کـه بیشـتر تمرکـز روی امنیـت، فسـاد سرسـام آور و 

اقتصـاد شـکننده دارد.
عـزت اهلل صدیقـی، معـاون ادارۀ حفاظـت از محیط زیسـت 
کفـت کـه سـه تا چهـار دهه پیش ایـن آرزوی یک شـهروند 
بـود تـا بـه کابـل بیایـد و از هوایـی آن تنفـس کند. امـا بعد 
از سـال های جنـگ مـا منابـع آبـی، بـرق و ترابـری عامـه/ 

ترانسـپورت و سـاحات سـبز تمامـش را از دسـت دادیم. 
دفتـر حفاظـت از محیـط زیسـت کابـل برنامۀ جدیـد کنترل 
موترهـای کهنه که سـهم بسـزای در آلوده سـازی هـوا دارند 

را روی دسـت گرفته اسـت. 
کاظـم همایـون، مسـوول ایـن نهـاد گفـت کـه مبـارزه بـا 

اسـت.  تروریسـم  بـا  مبـارزه  از  مهم تـر  آلوده گـی 
مسـووالن هشـدار داده اند که این زمسـتان به مراتب سـردتر 
از سـال های معمـول اسـت و بـرای کاهـش منابـع آلـوده 
کننـده از ذغـال سـنگ اسـتفاده کننـد. شـهرداری کابـل نیـز 
از باشـنده گان خواسـته اسـت تا بجای سـوزانیدن آشـغال و 

مـواد دوزای غلیـظ از ذغـال سـنگ اسـتفاده کنند. 
نرگـش مهمنـد، سـخنگوی شـهرداری کابـل گفته اسـت که 
اگـر تمـام شـهروندان از پیشـنهاد شـهرداری پیـروی کننـد، 
آلوده گـی هـوا کنتـرل می گـردد. اگـر دقـت نظـر صـورت 
نگیـرد، در سـال بعـدی نیـز گرفتـار ایـن نگرانـی هسـتیم. 

امـا ذغال سـنگ نیز گران اسـت و بیشـتر خانواده هـا توانایی 
خریـد آن ندارند. 

مسـوول بیمارسـتان، انـدرا گانـدی - کابـل، می گویـد کـه 
در  انـد.  یافتـه  افزایـش  هـوا  آلوده گـی  از  ناشـی  بیمـاری 
زمسـتان برخـی روزهـا حـدود صـد کـودک بـه بیمارسـتان 
آورده می شـوند کـه از بیماری هـای ناشـی از سـردی رنـج 
از  را  آلوده گـی  از  جلوگیـری  هشـدار  می برنـد. حکومـت 
طریـق رسـانه ها آغـاز کـرده اسـت. در مکتب ها، دانشـگاه و 
مهمتـر از همـه در مسـاجد در رابطـه آلوده گی هـوا صحبت 
می کننـد و همـه را بـرای اقدام کـردن در کاهـش آن ترغیب 

می کننـد. 

آلودهگیهوای

کابل
ُکشندهترازجنگاست

روح اهلل بهزاد
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تـا همیـن اواخـر، موضـع لیبرال هـا این بـود که توطئـه ای در 
کار نیسـت: هیـچ توطئـه ای، در هیـچ مقیاسـی، کـه اهمیـت 
تاریخـی داشـته باشـد. تاریـخ یعنـی بازه های طوالنی آشـوب 
و بالهـت، جـز ُفرجه های هـرازگاه که چهره هـای عاقلی مثل 
خودشـان زمـام دار بوده انـد. در گذر ایام، عقل قوی تر می شـد 
و همـاوردی بـرای قـدرت لیبرال هـا نمی مانـد. لیبرال هـا، در 
رأس همـۀ احـزاب جریـان اصلـی، اعتقـاد داشـتند کـه تاریخ 
یعنـی فرآینـد تدریجـِی ارتقای مرحله بـه مرحله. مطلوبشـان 
خـواه نوع بهتری از سـرمایه داری بود یا نسـخۀ به روزشـده ای 
از سوسیال دموکراسـی، آن هـا مشـتاق تـداوم پیشـرفت عقـل 
بودنـد، صدالبتـه بـه رهبری خودشـان. ایـن فرآیند بـه معنای 
جبـری اش حتمی الوقـوع نبود، امـا در درازمدت از هر سـدی 
می گذشـت. حتـی اگر قـوای تاریکـی تمهیدی می اندیشـیدند 
کـه جلـوی پیشـرفت را بگیرنـد، سرنوشـتی جـز ناکامـی در 

نبود. انتظارشـان 
ظـرف چند سـال گذشـته، دیـدگاه لیبـرال متفاوتی گسـترش 
یافتـه اسـت. انتخـاب دونالـد ترامـپ، رأی بـه برکسـیت و 
پیشـروی پوپولیسـم لـرزه بـه جـان »ایمان بـه عقـل« انداخته 
اسـت. متعاقبـًا لیبرال هـا نیـز بـرای تبییـن تغییراِت جـاری در 
سیاسـت ورزی کـه بـا نظریـۀ تاریخی شـان جـور درنمی آیـد، 
سـراغ قـوای پنهانی رفته انـد. ذهنیـت توطئه پندار اکنـون میان 
همـان جماعـت درست اندیشـی رواج یافتـه اسـت کـه دو یـا 
سـه سـال قبل، ایـن ایده را کـه »سیاسـت به دسـت بازیگران 
پنهـان شـکل می گیـرد« توهم می شـمردند. در ایـن جهان بینی 
جدیـد لیبـرال، نه تنهـا پیشـرفت متوقـف شـده اسـت بلکه به 
روش هـای مخفیانـه، عامدانـه، تیشـه بـه ریشـه اش می زنند و 

رونـدش را معکـوس می کننـد.

ایـن باور کـه نیروهایی پنهان زمامـدار رویدادهای بشـری اند، 
خطرناک تریـن سـم در عرصـۀ سیاسـت ورزی اسـت. نورمـن 
مطالعـه ای   )1967( نسل ُکشـی1  مجـوز  کتـاب  در  کوهـن 
گران سـنگ دربـارۀ آن متـن جعلی مشـهور سـال 1903 یعنی 
پروتکل هـای بزرگان صهیـون2 انجام داد. متنـی که به احتمال 
زیـاد سـاخته و پرداختۀ یکی از افسـران سـرویس مخفی تزار 
بـوده اسـت. کوهـن نشـان داد ایـن متـن خـوراک توهمـات 
نظریـۀ توطئـۀ عظیمی شـد کـه ماهیـت ضدیهودی داشـت و 
در پـی سلسـله ای از تحـوالت کالن سیاسـی بـه هولوکاسـت 
واقـع،  در  توطئـه ای  نظریه هـای  چنیـن  منطـق  شـد.  منجـر 
توجیـه  کار  بـه  پروتکل هـا  بدین ترتیـب،  و  اسـت،  قتل عـام 
پـروژۀ نابودسـازی ای آمدنـد کـه در تاریـخ نظیر نداشـت. به 
گفتـۀ کوهـن، میلیون هـا نفـر بنـا بـه این اعتقاد کشـته شـدند 
کـه »یهودیـان، همـۀ یهودیـان در هرجـای دنیا، جزئـی از یک 
نهـاد توطئه انگیزنـد کـه می خواهـد مابقـی بشـریّت را ویـران 
کـرده و سـپس بـر آن سـلطه یابد«. احیـای دیدگاه هـای منکر 
هولوکاسـت نشـان دهندۀ ظهـور دوبـارۀ ایـن خیـال مسـموم 
اسـت، نه تنهـا در راسـت افراطـی -که ایـن خیـال را هرگز به 
طـور کامـل کنـار نگذاشـت- بلکه همچنیـن در میان کسـانی 

کـه خـود را مترقـی می شـمارند.
ولـی نظریـۀ توطئـه نه محـدود به راسـت افراطـی ضدیهودی 
در  کـه  ضدیهودیـان  جدیـد  نسـل  بـه  محـدود  نـه  اسـت، 
لیبرال هـا  اسـت.  کـرده   ظهـور  جنـاح چـپ   از  بخش هایـی 
در  دسـته جمعی  مرگ ومیـر  گزارش هـای  بـه  قدیـم  از 
آمارهایـی  چنیـن  کـه  می زده انـد  انـگ  مترقـی  رژیم هـای 
در  انگ زنی هـا،  از  ایـن  نمونـه  یـک  اسـت.  پروپاگانـدا  کار 
اوایـل دهـۀ 1930 میـالدی ُرخ داد: ارگان هـای محتـرم افـکار 
عمومـی لیبرال هـا ایـن حقیقـت را نمی پذیرفتنـد کـه قحطـی 

چـــــــــــرا 
لیبرال ها طرفدار 

نظریۀ توطئه شده اند؟

عظیمـی در اتحـاد جماهیـر شـوروی رخ داده اسـت. آن 
قحطـی نـه یـک فاجعۀ طبیعـی، بلکـه سـاخته و پرداختۀ 
آدمیـزاد بـود، فاجعـه ای کـه ثمـرۀ سیاسـت های اسـتالین 
جریـان  در  احشـام  و  محصـوالت  ازدسـت رفتن  بـود: 
اسـترداد  تقاضـای  کشـاورزی،  شـدید  اشـتراکی کردن 
حجـم هنگفتی از محصـوالت از کشـاورزان، و صادرات 
وسـیع غلـه بـرای کسـب ارز خارجـی. قحطی سـال های 

بـود. 1932 و 1933 دست سـاز دولـت شـوروی 
»گرسـنگی یـا مـرِگ ناشـی از گرسـنگی در کار نیسـت؛ 
بلکـه مرگ ومیـر گسـترده در نتیجۀ بیماری های ناشـی از 
سـوءتغذیه جاری اسـت«. این حرف عجیـب، از گزارش 
30 مـارس 1933 نیویـورک تایمز، زمانی منتشـر شـد که 
میلیون هـا نفـر در شـوروی از گرسـنگی جـان می دادنـد. 
چـون قحطی در آن ایام و تا سـال ها بعد الپوشـانی شـد، 
نمی شـود گفـت دقیقـًا چنـد نفر تلف شـدند. ولـی اینکه 
آمـار تلفـات بـه میلیون هـا نفـر می رسـید در آن زمـان 
بـرای برخـی افـراد روشـن بـود، از جملـه روزنامه نـگار 
فصلـی  در  نقل قولـرا  آن  کـه  لیونـز  یوجیـن  آمریکایـی 
از کتـاب مأموریـت در آرمان شـهر3 )1937( بـا عنـوان 
»لشـگر مطبوعاتـی یـک قحطـی را پنهان می کننـد« آورده 

ست. ا
کتـاب لیونـز بـه دالیـل متعـددی قابـل توجـه اسـت. او 
را  از شـوروی  کتـاب، صحنه هـای روزمـره ای  ایـن  در 
گـزارش می کنـد کـه خـودش و سـایر خبرنـگاران در 
مخابره هایشـان نیـاورده بودنـد: »صدهـا آوارۀ چـرک« از 
نواحی ویران شـده که حوالی ایسـتگاه های قطـار اردوگاه 
نمی توانسـت  پلیـس  کـه  سـرعتی  چنـان  بـا  می زدنـد، 
هفت تیرهـای  بـا  کـه  سـربازهایی  کنـد؛  پاکسازی شـان 
پُـر، روسـتاییان را در خیابان هـای مسـکو می چرخاندنـد، 
»منظـره ای چنـان عادی که فقـط نیم نـگاه بی قید جماعت 
در پیاده روهـا را جلـب می کـرد«؛ هـزاران بچـۀ سـرراهی 
بی خانمـان »کـه برخـی از آن هـا گویـی نـوزاد بودنـد«، 
جریـان  در  والدین شـان  مـرگ  به خاطـر  کـه  بچه هایـی 
اشتراکی سـازی مـزارع یتیـم شـده بودنـد، و نگهبانانی از 
سـرویس های امنیتـی آن هـا را »عیـن حیوانـاِت مبهوتـی 
کـه بی حـال بـه فضـای پیرامـون خیـره شـده اند« مراقبت 

می کردنـد.

پنـج«  می شـود  دو  به عـالوۀ  »دو  عنـوان  بـا  فصلـی 
)عبارتـی که جـورج اورول در رمان 1984 اسـتفاده کرده 
شـوروی  تناقض پذیـر  ذهـن  کـه  می دهـد  نشـان  بـود( 
چقـدر عجیـب و غریـب بـود. در میـان کتاب هایـی کـه 
بازدیدکننـدگان خارجـی از تجربـۀ شـوروی نوشـته اند، 
مأموریـت در آرمان شـهر افشـاگرتر از همـه اسـت. ولـی 
امـروز می خـورد  بـه درد  مهم تریـن بخـش کتـاب کـه 
آنجاسـت که لیونز دسیسـه ای را افشـا می کند: او و سـایر 
اعضـای لشـگر مطبوعاتچی هـای خارجـی، در توطئـه ای 
موفـق، اعتبـار آن خبرنـگاری را که قحطـی 33-1932 را 
گـزارش داده بـود خدشـه دار کردنـد و زمینه سـاز اخراج 

او از شـوروی شـدند.

لیونـز چپ گـرا بـود و نقـش فعالـی در دفـاع از سـاکو 
بـه عنـوان خبرنـگار  آنارشیسـت4 داشـت و  و ونزتـِی 
کار  شـوروی  تـاس  خبـری  آژانـس  بـرای  آمریکایـی 
می کـرد. او در سـال 1928 کـه خبرنـگار یونایتدپـرس 
شـد، امیدهـای زیـادی بـه رژیـم شـوروی بسـته بـود. 

او اولیـن روزنامه نـگار غربـی بـود کـه اجـازۀ مصاحبـۀ 
شـخصی بـا اسـتالین را پیدا کرد. کار که بـه دوران قحطی 
کشـید، امیدهای او دود شـده بودند. اینکه او با همدسـتی 
سـایر خبرنـگاران خارجی به الپوشـانی ماجـرا پرداخت، 
اصـاًل و ابـداً بـه دلیـل همدلـی ایدئولوژیـک بـا آرمـان 
شـوروی نبـود؛ بلکه مثـل آن ها می ترسـید اجـازۀ کار در 
شـوروی را از دسـت بدهـد و بـه غرب برگـردد، که آنجا 
در میانـۀ رکـود بزرگ با خطـر بیکاری و فقـر روبرو بود. 
رعایت نکـردن خـط قرمزهـای شـوروی همـان و مـرگ 
سیاسـی،  همدلی هـای  از  فـارغ  همـان.  و حرفـه  شـغل 
تعـداد بسـیار کمـی از روزنامه نگاران حاضـر بودند چنین 

خطـری را بـه جـان بخرند.
دخیل کـردن  بـدون  و  صریـح  را  توطئـه  آن  لیونـز 
احساسـات و هیجانـات روایـت می کنـد. اولیـن گزارش 
معتبـر از قحطـی را گـرت جونـز در منچسـتر گاردیـن 
منتشـر کـرد. او روزنامه نـگاری اهـل ولز و منشـی سـابق 
لویـد جـورج بـود کـه هنـگام اقامـت در مسـکو مخفیانه 
بـه اوکراین سـفر کرد و مشـاهداتش را ثبـت نمود. جونز 
کـه تک وتنهـا در میـان روسـتاها و مزرعه هـای اشـتراکی 
قـدم مـی زد، ضجـۀ مـردم را می شـنید: »نانـی نیسـت؛ ما 

می میریـم«. داریـم 
در یکـی از سـفرهایش بـا قطـار، یـک ُخرده نـان خشـک 
را از بـار و بُنـۀ خـودش در تُـف دان انداخـت، ولـی یک 
مسـافر دیگـر فـوراً آن را درآورد و خـورد. پـاداش جونز 
بـرای آن گزارش هـا ایـن بـود کـه تـا ابـد از ورود بـه 
شـوروی منـع شـد. بهانۀ اخراجـش آن بود که گزارشـگر 
نامطمئنـی اسـت و نمی تـوان بـه صداقتـش اعتمـاد کـرد. 
ایـن پیغامـی بـود که لیونـز و لشـگر مطبوعاتی هـا پس از 
مالقـات بـا یک افسـر ارشـد مطبوعاتی شـوروی در اتاق 
یـک هتـل دریافـت کردنـد. آن افسـر همچنیـن آن هـا را 
متقاعـد کـرد کـه در نابودکردن اعتبـار جونز تبانـی کنند. 
لیونز می نویسـد: »طی آن همه سـال دسـتکاری در حقایق 
زیرکشـیدن  دیکتاتـوری،  رژیم هـای  خوشـایند  محـِض 
جونـز برایمـان بی رحمانه تریـن کار ناخوشـایندی بود که 
پیـش آمـد... ولـی او را زیـر کشـیدیم، متفق القـول و بـا 
حرف هـای مبهـم و دوپهلـوی تقریبـًا یکسـان... آن کار 
چـرک که تمـام شـد، کسـی ُودکا سـفارش داد... مهمانی 

هـم تـا اولین سـاعات بامـداد طول کشـید«.
در پـی اخـراج از اتحاد جماهیر شـوروی، جونـز به عنوان 
گزارشـگر محلـی در کاردیـف کار می کـرد. سـپس در 
نتیجـۀ یـک مالقـات تصادفـی با ویلیـام رندالف هرسـت 
کـه از افـراد ذی نفـوذ مطبوعات بود و خانـه ای ییالقی در 
نزدیکی شـهر داشـت، دوبـاره حرفۀ خبرنـگار خارجی را 
سـر گرفـت. جونـز در جریـان کارش بـه چیـن رفـت تا 

از مناقشـۀ چین-ژاپـن گـزارش بدهـد و در حیـن سـفر بـه 
نقطـه ای دورافتـاده از آن کشـور به دسـت راهزنـان ربوده و 
کشـته شـد. برخی می گفتند که شـوروی در مرگ او دسـت 

داشـت، ولی شـواهد
در  سـفر  هنـگام  واقعـًا  شـاید  نبـود.  دسـت  در  روشـنی 
قلمرویی که حسـاب و کتاب و قانونی نداشـت، بدشانسـی 

باشـد. آورده 
فـارغ از چندوچـون مرگـش، جونـز قربانـی توطئـه ای شـد 
کـه لیونـز در کتابـش ثبت کـرده اسـت. لیونـز و خبرنگاران 
پنهان کـردن دامنـۀ قحطـی  بـه  تـا چنـد دهـه  همقطـارش 
مصنوعـی شـوروی در بـازۀ 33-1932 کمک کردند. سـلب 
اعتبـار از جونـز هـم بخشـی ضـروری از این عملیـات بود، 
امـا نگـرش لیبرال هـای آن زمانـه نیـز مـددکار ایـن فریـب 

. شد
در  کـه  آمریکایـی  اثرگـذار  روزنامه نـگار  فیشـر،  لوئـی 
سـال 1932 از شـوروی بازدیـد کـرد، مـرّوج ایـن روایـت 
رسـمی شـد کـه اختالل هـای احتمالـی در تأمین غـذا نتیجۀ 
برداشـت ناکافـی و عملیات هـای خـراب کاری  بـه دسـِت 
نیروهـای ضدشـوروی بـوده اسـت. )فیشـر قاطعانـه منکـر 
وجـود قحطی زدگـی و گرسـنگی در روسـیه بـود(. فیشـر 
هرگـز عضـو حـزب کمونیسـت نبـود، بلکـه بـه اجتمـاع 
گسـترده تر مسـافران لیبـرال چپ گـرا در بازۀ بیـن دو جنگ 
جهانـی تعلـق داشـت کـه بـه اعتقادشـان شـوروی تجسـم 
آرمان پیشـرفت بشـری بود و لـذا بایـد از آن مقابل هرگونه 
گـزارش آسـیب زننده محافظـت کـرد. فقط وقتـی که جنگ 
سـرد ریشـه دوانـد و لژیون هـای همدالن سـابق بـه خطای 
خـود اعتـراف کردند، فیشـر مسـیر خود را عـوض کرد و به 
چیـزی اعتـراف کرد کـه از همان اول کار می دانسـت. گویی 
تـا آن زمـان تصـور می کـرد تلفات انسـانی تجربۀ شـوروی 

بـه ثمـره اش می ارزیـد.
ایـن دیـدگاه طیـف گسـترده ای از همدالن شـوروی هم بود 
کـه بـا به اصطالح »سیاسـت گام بـه گامِ فاجعه بـار«۵ )تعبیر 
جـورج اورول در مقالـه ای در سـال 194۵( هـم رأی بودند: 
ایـن نظریـه می گفت پیشـرفت بشـری از مسـیر رویدادهای 
و  دیکتاتوری هـا  شـامل  غالبـًا  کـه  می گـذرد  عظیمـی 
کشـتارهای جمعـی هم می شـود. برخـی از این معتقـداِن به 
ایـن نظریه سوسیالیسـت هایی مثـل سـیدنی و بئاتریس وب 
بودنـد، و مابقـی )از جملـه محافظه کارانی مثـل آنتونی ادن( 
بـرای کشـور خود سـرمایه داری، ولی در روسـیه کمونیسـم 
را می پسـندیدند. از دیـد همۀ آن ها، اتحاد جماهیر شـوروی 
اساسـًا یـک رژیـم مترقی امـا گاه بـه گاه بلندپرواز بـود. پس 
می شـود گفـت »سیاسـت گام بـه گام فاجعه بـار« عماًل یعنی 
پیاده کـردن همـان نـگاه بهبودگـرای6 لیبـرال، اما دربـارۀ آن 

بخشـی از بشـریّت کـه بسـیار عقب مانـده تلقی می شـد.
کارزار پنهان سـازی قحطـی شـوروی نتیجه بخـش بود چون 
بـه ایـن لیبرال هـا همانـی را می گفت کـه مایل به شـنیدنش 
بودنـد. طنـز ماجرا اینجاسـت که موفقیتش تـا حدی مدیون 
یـک توطئـه بـود، همـان توطئـه ای کـه لیونـز و همکارانش 
در مسـکو تـدارک دیدنـد، و از جنـس همـان توطئه هایـی 
درعین حـال،  نمی دهـد.  ُرخ  داشـتند  اصـرار  لیبرال هـا  کـه 
وقتـی کـه همیـن جماعـت لیبـرال بـه گزارش هـای مـرگ 
دسـته جمعی ناشـی از گرسـنگی انـگ می زدند کـه جعلیات 
یـک حقۀ راسـت گرایانه اسـت و باید انکارش کرد، می شـد 
دیـد کـه تصـور وجـود توطئه ای بـه ذهنشـان خطـور کرده 
اسـت. در نظـر ایـن لیبرال ها، قحطی شـوروی نوعـی اخبار 

جعلـی بود.

جان گری
ترجمۀ: محمد معماریان
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در مقدمـه مثنـوی جاویـد نامـه در خطـاب به 
پسـرش جاویـد می گویـد: 

مادرت درس نخستین با تو داد
غنچه ی تو از نسیم او گشاد
دولت جاوید از او اندوختی

از لب او ال إلَه آموختی
ای پسر ذوق نگه از من بگیر
سوختن در ال اله از من بگیر

ال إله گویی بگو از روی جان
تا ز اندام تو آید بوی جان

مهر و مه گردد ز سوز ال إله
دیده ام این سوز را در کوه و َکه
این دو حرف الإله گفتار نیست

ال إله جز تیغ بی زنهار نیست
زیستن با سوز او قهاری است

الإله ضرب است و ضرب کاری است
    اقبـال در مناجـات خـود بـه حضـور خدای 
عزوجـل: »نـگاه تیزبیـن عارفانـه« و »دِل زنده« 
»آه ِخانـه زاد« و »جوالنگـه ی کـوه و کمـر«  و 
»تیـر  و  تیزتـر«  »چنـگال  و  بلنـد«  »همـت  و 
فقـر و درویشـی می خواهـد  در  را  نافکنـده« 
و از درخشـش معنویـت در نهـاد آدم خاکـی، 
همچـون نـورِ نغمـه ی داود، یـادآور می شـود:

یارب درون سینه دِل باخبر بده
در باده نشه را نگرم آن نظر بده

این بنده را که با نفس دیگران نزیست
که آه خانه زاد مثال سحر بده

سیلم، مرا به جوی تنک مایه یی مپیچ
جوالنگهی به وادی و کوه و کمر بده

شاهین من به صید پلنگان گذاشتی
همت بلند و چنگل از این تیزتر بده

رفتم که طایران حرم را کنم شکار
تیری که ناف کنده فتد کارگر بده

خاکم به نور نغمه ی داود بر فروز
هرذره ی مرا پر و بال دگر بده

در ادامه ابیات اندر باب فقر می گوید:
فقر، خیرگیر با نان شعیر

بسته ی فتراک او سلطان میر
همـان  معنـای  بـه  بیـت  ایـن  در  »فتـراک« 
تسـمه ای اسـت کـه وقتـی صیـاد آهویـی را 
شـکار می کنـد، آن را توسـط همـان تسـمه به 

می بنـدد.  اسـب  زیـن 
در بیـت فـوق بـه نیـروی باطنـی امیـر مؤمنان 
علـی رض اشـاره کـرده اسـت کـه در برابـر 
گروهـی از یهـود در منطقـه خیبر قـرار گرفت 
کـه قلعه هـای مسـتحکم، ابـزار جنگـی وافـر، 
زیـادی  سـربازان  و  حاصل خیـز  زمین هـای 
داشـتند امـا علـی رض در مقایسـه مـادی بـا 

دشـمن، وسـایل اندکـی در دسـت داشـت. 
ایـن فقـر از طریـق بندگـی حقیقـی به دسـت 
می آیـد؛ بنـده وقتـی به حضـور خدای سـبحان 
سـِر تسـلیم فـرود مـی آورد، همـه پدیده هـای 

هسـتی بـرای آدمـی مسـخر می گـردد.
فقر، ذوق و شوق و تسلیم و رضاست

ما امینیم این متاع مصطفی است

شکوه و بالندگی فقر در وجود مؤمن
فقـر، انـدوه و مصیبت و افسـردگی و کسـالت 
را از دهلیـز قلـب انسـان بیـرون می انـدازد و 

فقر در اندیشه اقبال
به مناسبت 

یک صد و چهل و دومین 
سالگشت تولد 

عالمه داکتر محمد اقبال

 رســول پیغــام بگــزارد. شــیخ گفــت: مــرا معــذور داریــد. ایــن آیــه بــرو خواندنــد، شــیخ گفــت:
ــا ــول« خجالت ه ــه در »اطیعوالرس ــتغرقم ک ــواهلل« مس ــان در »اطیع ــه: چن ــد ک ــود را بگویی  محم
ــود را رقــت ــاز گفــت: محم ــود ب ــد و به محم ــر »چــه رســد؟! رســول بیام ــی االم ــه »اول ــا ب  دارم ت
 آمــده و گفــت: برخیزیــد، کــه او نــه از آن مــرد اســت کــه مــا گمــان بــرده بودیــم. پــس محمــود
 بَــدره ای )کیســه ای( زر پیــش شــیخ نهــاد. شــیخ قرصــی نــان جویــن پیــش نهــاد و گفــت: بخــور!
 محمــود همــی خاویــد )دنــدان مــی زد( و در گلویــش می گرفــت. شــیخ گفــت: مگــر حلقــت
 می گیــرد؟ گفــت: آری. گفــت: میخواهــی کــه مــا را ایــن بــدره زر تــو، گلــوی بگیــرد؟ برگیــر کــه
 ایــن را )اشــاره بــه زر( ســه طــالق داده ایــم. محمــود گفــت: دِر چیــزی کــن )بــرای کار دیگــری خــرج

کــن(. گفــت: نکنــم

به جـای آن، شـور و شـوق و تحـرک و امیـد 
انسـان  نهـاد  در  را  اطمینـان  و  باورمنـدی  و 

می نمایـد. تقویـت 
فقر بر کروبیان شبخون زند

بر نوامیس جهان شبخون زند
بر مقام دیگر اندازد ترا

از زجاج الماس می سازد ترا
برگ و ساز او ز قرآن عظیم

مرد درویشی نگنجد در گلیم
و  سـلمان  و  بـالل  همچـون  بردگانـی      
صهیـب کـه به نسـبت فقـر مـادی، از جایگاه 
پسـتی در میـان عرب هـا برخـوردار بودند اما 
بـرگ و سـازی کـه از قـرآن به دسـت  آورنـد 
بـه شـخصیت های بزرگـی در تاریـخ تبدیـل 

 . ند شد
گرچه اندر بزم کم گوید سخن

یک دم او گرمی صد انجمن
    مـرد درویـش اگرچـه در مجالـس کمتـر 
خاموشـی،  عمـق  در  امـا  می گویـد  سـخن 
از  عالـم  گـوش  کـه  دارد  دل  بـه  غوغایـی 

اسـت. عاجـز  آن  شـنیدن 
بی پران را ذوق پروازی دهد
پشه را تمکین شهبازی دهد

می نگیرد جز به آن صحرا مقام
کاندرو شاهین گریزد از حمام

با سالطین درفتد مرد فقیر
از شکوه بوریا لرزد سریر

عبـداهلل بن مسـعود رض نقل نموده اسـت که 
روزی پیامبـر گرامـی اسـالم ص بـر بوریایی 
خوابیـده بـود، وقتی برخاسـت متوجه شـدیم 
کـه بوریـا بـر پهلـوی مبـارک ایشـان نقـش 
بسـته اسـت، عـرض کردیـم: یـا رسـول اهلل! 
اگـر موافـق باشـید، فـرش نرمـی برای شـما 
تـدارک کنیـم؟ فرمـود: مـرا بـا دنیـا چـه کار؟ 
مـن در دنیـا همچـون سـواره ای کـه سـاعتی 
بـر سـایه ی درختـی اسـتراحت می نمایـد و 
سـپس آن را تـرک نمـوده و بـه راهـش ادامه 

نیسـتم)۵(. می دهـد، 
عمـر بـن خطـاب رض کـه در زمـان خـود 
مقتدرتریـن حاکـم جهـان در روی زمین بود، 
همچـون پیامبـر صلـی اهلل علیـه وسـلم روی 
خـاک می خوابیـد و سـر خـود را بـر سـنگ 
می نهـاد، امـا تمـام قدرت هـای جهـان از وی 

می لرزیـد.
تازه کن آیین صدیق و عمر

چون صبا بر الله ی صحرا گذر 
»جاویدنامـه«  مثنـوی  مجموعـه  مقدمـه  در 

: یـد می گو
گرچه باشی از خداوند ده

فقر را از کف مده از کف مده
سوز او خوابیده در جان تو هست

این کهن می از نیاکان تو هست
من فدای آن که درویشانه زیست
وای آنکو از خدا بیگانه زیست

ربعی بن عامر و رستم در جنگ قادسیه
بـن  سـعد  هنگامی کـه  قادسـیه  جنـگ  در 
ابـی وقـاص فرمانـده کل لشـکر اسـالم بنابـه 
درخواسـت رسـتم فرمانـده ایـران ربعـی بـن 
عامـر را بـرای مذاکره بـا وی فرسـتاد. ایرانیان، 
دربـار را بـا فرش هـای ابریشـمی و جواهـرات 
گران قیمـت تزییـن نمـوده بودنـد، رسـتم، تاج 
طالیـی ای بـر سـر نهـاده و لباس هـای زربفـت 
پوشـیده بود و بـر تخت طالیی ای نشسـته بود. 
ربعی بالباس خشـن و شمشـیر و سـپر و اسـبی 
کوچـک، بدون اعتنا به تشـکیالت رسـتم، وارد 
دربـار شـد، وقتـی بـه رسـتم نزدیـک گردید از 
اسـب پیـاده شـد و آن را بـه یکـی از بالش هـا 
بـا سـالح های  و  بسـت  بـزرگ  پشـتی های  و 
جنگـی خـود وارد مجلـس گردیـد. درباریـان 
گفتنـد: نبایـد بـا اسـلحه وارد مجلـس شـوی! 
ربعـی گفـت: مـن بنـا بـه تقاضـای شـما بـه 
اینجـا آمـده ام، اگـر بـا همیـن وضعیـت اجـازه 
ورود می دهیـد، می مانـم و گرنـه بـر می گـردم. 
رسـتم گفـت: بگذاریـد بیایـد. ربعـی بی تکلف 
در حالی کـه بـا تکیـه بر نیـزه راه می رفـت و بر 
اثـر فشـار و ضربـه ی نیـزه، فرش ها سـوراخ و 
پـاره می شـدند، همچنـان پیـش رفـت و کنـار 

نشست.  رسـتم 
در ایـن داسـتان فقـر ربعـی بـن عامـر در برابر 
فرمانـده کل ایـران قابـل دقـت و تأمـل اسـت. 
و  رسـتم  بـرای  می خواهـد  مسـلمانان  سـفیر 
لشـکریانش بفهمانـد کـه ایـن همـه زیـورات 
ترتیـب  رسـتم  بـرای  جاللی کـه  و  شـکوه  و 
شـده اسـت، از عـرق پیشـانی و خـوِن رگهای 
ستم کشـانی اسـت کـه زیـر چتـر حکومت های 
از  ایـران  فرمانـده  می کننـد.  زندگـی  مسـتبد 
سـفیر اسـالم پرسـید: شـما چرا به سـرزمین ما 

آمده ایـد؟
    ربعـی گفـت: خـدا مـا را بـر انگیخته اسـت 
تـا انسـان ها را از پرسـتش بنـدگان بـه سـوی 
بـه  دنیـا  تنگنـای  از  و  یکتـا  پرسـتش خـدای 
بـه  ادیـان  جـور  از  و  درآوریـم  آن  فراخنـای 
سـوی عـدل اسـالم فـرا خوانیـم)6(. اقبـال در 

بـاب همیـن فقـر می گویـد:
از جنون می افکند هویی به شهر

وارهاند خلق را از جبر و قهر
می نگیرد جز به آن صحرا مقام

کاندرو شاهین گریزد از حمام
قلب او را قوت از جذب و سلوک

پیش سلطان نعره ی او الملوک
در نیفتد ملتی اندر نبرد

تا در او باقیست یک دروش مرد
آبروی ما ز استغنای اوست

سوزها از شوق بی پروای اوست
خویشتن را اندر این آیینه بین 

تا تو را بخشند سلطان مبین
حکمت دین دلنوازی های فقر
قوت دین بی نیازی های فقر

    اقبـال شـیفته ی فقـری اسـت کـه در زندگی 
پیامبـر گرامـی اسـالم ص، ابوبکـر صدیق، علی 
بـن ابی طالب، سـلمان فارسـی، ابـوذر غفاری، 
ابوعبیـده جـراح، بـالل بـن ابـی ربـاح و سـایر 
یاران پیامبر بزرگ اسـالم مشـهود و محسـوس 
اسـت. فقـری کـه اقبـال از آن سـخن می گوید: 
اوج غنـای نفسـانی و رهایـی از قیـد و زنجیـر 

اسـارت در مادیات اسـت.
فقر قرآن احتساب هست و بود

نی رباب و مستی و رقص و سرود

سلطان محمود غزنوی و ابوالحسن خرقانی 
در این جـا بـه داسـتان رفتـن سـلطان محمـود 
غزنـوی بـه نـزد ابوالحسـن خرقانـی، عـارف 
نامـدار قـرن چهارم از زبان نغز و شـیرین شـیخ 
فریـد الدیـن عطـار می پردازیـم کـه خانقاهـی 
مریـدان  بـا  درویشـانه  آنجـا  در  و  داشـت 
می زیسـت: »نقـل اسـت که سـلطان محمـود به 
زیارت شـیخ ابوالحسـن خرقانی رسول فرستاد 
کـه شـیخ را بگوییـد که سـلطان بـرای دیدن تو 
از غزنیـن بدین جـا آمـد، تـو نیـز بـرای او از 
خانقـاه به خیمـه ی او درآی. سـلطان، رسـول را 
گفـت اگر نیایـد این آیه برخوانیـد: »واطیعو اهلل 
و اطیعـو الرسـول و اولـی االمرمنکـم« )از خـدا 
اطاعـت کنیـد و از رسـول او و آنان کـه اداره ی 

امـور شـما را بـر عهـده دارند(.
رسـول پیغـام بگـزارد. شـیخ گفت: مـرا معذور 
داریـد. ایـن آیـه بـرو خواندنـد، شـیخ گفـت: 
محمـود را بگوییـد کـه: چنـان در »اطیعـواهلل« 
»اطیعوالرسـول« خجالت هـا  در  کـه  مسـتغرقم 
دارم تـا بـه »اولـی االمـر »چـه رسـد؟! رسـول 
بیامـد و به محمـود بـاز گفـت: محمـود را رقت 
آمـده و گفـت: برخیزیـد، کـه او نـه از آن مـرد 
اسـت کـه ما گمـان بـرده بودیـم. پـس محمود 
بَـدره ای )کیسـه ای( زر پیـش شـیخ نهاد. شـیخ 
قرصـی نـان جویـن پیش نهـاد و گفـت: بخور! 
محمـود همـی خاویـد )دنـدان مـی زد( و در 
گلویـش می گرفـت. شـیخ گفـت: مگـر حلقت 
می گیـرد؟ گفـت: آری. گفـت: میخواهـی کـه 
مـا را ایـن بـدره زر تـو، گلـوی بگیـرد؟ برگیر 
کـه ایـن را )اشـاره بـه زر( سـه طـالق داده ایم. 
محمـود گفـت: درِ چیزی کن )برای کار دیگری 
خـرج کن(. گفـت: نکنم. گفت: پس مـرا از آن 
خـود یـادگاری بـده، شـیخ پیراهنـی از آن خود 
بـدو داد. محمـود چـون باز همی گشـت گفت:  
شـیخا خـوش صومعه ای داری، شـیخ گفت: آن 

همـه داری، ایـن نیز همـی بایـدت!« )7(.

فقر عارفانه و صوفیانه
از نظـر اقبـال دو نوع فقر وجـود دارد: یکی فقر 
عارفانـه کـه آدمی را بـه بلندهمتـی و رهایی از 
دام نفـس و تسـخیر طبیعـت، تشـویق می کنـد، 
دوم: فقـر بیمارگونـه ای کـه آدمـی را بـه انـزوا، 

گوشه نشـینی و محکومیـت سـوق می دهـد.
فقر مؤمن چیست؟ تسخیر جهات

بنده از تأثیر او موال صفات
فقر کافر، خلوت دشت و در است

فقر مؤمن لرزه ی بحرو بر است
    فقـری کـه اقبـال از آن سـخن گفتـه اسـت، 
در  و  می بخشـد  جاودانگـی  آدمـی  بـرای 
چارچـوب آن، مـرگ و زندگـی، دسـت آشـتی 
بهـم می دهنـد، اما فقـر بیمارگونه ای کـه برخی 
متصوفیـن برگزیـده انـد، تحـرک و توانایی های 
آدمـی را سـلب می کند و او را بـه مغاره ای دور 

از چشـم مـردم می انـدازد. 
زندگی، آن را سکوِن غار و کوه
زندگی این را ز مرگ با شکوه!
آن خدا را جستن از ترک بدن

این خودی را بر فسان حق زدن

بخش سوم

عزیزاحمد حنیف
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دختــر جوانــی پســری را دوســت داشــت و بــا پســر دلخــواه 
ــتر  ــا او هم بس ــکاح ب ــد ن ــش از عق ــرده و پی ــرار ک ــود ف خ
ــده  ــار ش ــق گرفت ــوان و عاش ــر ج ــر و پس ــود. دخت ــده ب ش
بودنــد و برای شــان دوســیه ترتیــب و دوسیه شــان بــه 
محکمــه ارســال گردیــده بــود. دختــر و پســر را بــه جلســۀ 
اعمال شــان  بــه ســزای  تــا  قضایــی احضــار می کننــد 
ــرک  ــی را ت ــش از اینکــه قضــات جلســه قضای برســانند. پی
نماینــد و بــه اتــاق شــورای قضایــی برونــد و تصمیــم 
قضایــی خــود را انشــا نماینــد، دختــر می خواهــد بــا رییــس 
ــر قضــات  ــد. دو نف ــت نمای جلســه قضایی خصوصــی صحب
ــای  ــا حرف ه ــد ت ــت می دهن ــر فرص ــرای دخت ــوار ب بزرگ
خــود را بگویــد. دختــر می گویــد: »مــن پســری را دوســت 
داشــتم و بــا او فــرار کــردم و بــه رضــا و رغبــت خــود یــک 
ــار و  ــه گرفت ــی ک ــا از زمان ــدم، ام ــتر ش ــا او هم بس ــار ب ب
ــم  ــار باالی ــان معرفــی شــده ام، شــبی ســه ب ــه خانه امــن زن ب
تجــاوز صــورت می گیــرد. ایــن موضــوع را بــه شــما گفتــم 

ــان«. ــم قضایی ت ــد و تصمی ــما می دانی ــاال ش و ح
ــری  ــه آن دخت ــیم ب ــا می رس ــم ت ــروع می کنی ــا ش از اینج
ــران  ــان و دخت ــان آزاری زن ــه خیاب ــراض ب ــه به خاطــر اعت ک
ــود و در  ــاخته ب ــاس س ــن لب ــی، از آه ــی افغان در جامعه ی
میــان جمــع قــدم مــی زد. آن زمــان همــه گفتنــد کــه 
بــه  و  می خنــدد  همــه  ریــش  بــه  دارد  دختره گســتاخ 
ــرده و  ــن ک ــا توهی ــی م ــرت افغان ــالمی و غی ــگ اس فرهن
ــا بــه کشــورهای غربــی بــرود  بــرای خــود پرونده ســاخته ت

ــود. ــده ش و پناهن
از آن زمــان تــا هــم اکنــون، قصه هــا و گزارش هــای زیــادی 

از ایــن زن آزاری هــا و فســادهای جنســی و رشوۀ ســتانی 
ــتادان  ــی اس ــتفاده های جنس ــندیدیم. از سوءاس ــی را ش جنس
ــا  ــال و ت ــیون فوتب ــووالن فدراس ــا مس ــه ت ــگاه گرفت دانش

مقامــات بلندرتبه دولتــی و...
حــاال هــم گزارش هــای دست به دســت می شــود مبنــی 
ــب  ــان مکات ــران و معلم ــی مدی ــتفاده های جنس ــر سوءاس ب
از متعلمــان خــود. داســتان های مــدارس دینــی را کــه بارهــا 

ــدارد. ــن ن ــه گفت ــازی ب ــندیده ایم و نی ش
گزارش هــای  و  قصه هــا  از  گوشــته یی  این هــا  حــاال 
اســت کــه در ایــن بــاب رو شــده انــد و بــه ســمع و بصــر 
ــی و  ــت دموکراس ــه برک ــم ب ــیده اید و آنه ــهروندان رس ش
آزادی بیــان و آزادی اطالعــات و وجــود جامعه مدنــی و 
ــه در هــر جــای دیگــری قصــه  ــد ک رســانه ها و... خــدا دان

ــرار اســت. از چــه ق
حــاال در ایــن جامعــه کــه بــا مجرمیــن کار چندانــی ندارنــد، 
ــا  ــه آنه ــیم. ب ــته باش ــان کاری داش ــود قربانی ــه خ ــم ب بیایی
بگوییــم کــه اگــر دختــر هســتید یــا پســر و اگــر پیــر هســتید 
یــا جــوان و اگــر زیبــا هســتید یــا بدرنــگ و... بــرای خودتان 
لبــاس آهنــی و زرهــی بســازید و بپوشــید تــا همزمــان از دو 
ــان باشــید. یکــی شــر حمــالت  ــان در ام ــۀ ت شــر در جامع
ــر  ــگ و تی فزیکــی دیگــران از مشــت زدن و لگــدزدن و تفن
ــری  ــار و... و دیگ ــار و انفج ــم و انتح ــاورت و ب ــر و ب و تب
لمس کــردن،  قبیــل  از  مــردان  تجــاوزات جنســی  شــر 

ــی و... ــاوز جنس ــیدن و تج ــت کردن، بوس انگش

رهایـی زندانیـان کلیدی طالبـان یکی از پیش شـرط های 
در  آتش بـس  مرحلـۀ  بـه  رسـیدن  بـرای  طالبـان 
مذاکرات شـان بـا زلمی خلیـل زاد بـود. امریـکا بارهـا از 
سـران حکومـت وحـدت ملـی خواسـته بـود تـا بـرای 
پیشـرفت مذاکرات بیـن خلیل زاد و طالبـان، آن زندانیان 
را کـه طالبـان فهرسـت اسامی شـان را به خلیـل زاد داده 

بودنـد، آزاد شـوند.
تـا پیـش از برگـزاری انتخابـات، پاسـخ غنـی ایـن بـود 
آن  از  پـس  طالبـان  فهرسـت  شـامل  زندانی هـای  کـه 
»بطـور مشـروط« آزاد می شـوند کـه طالبان بـا حکومت 
وحـدت ملـی وارد مذاکـره شـوند. طالبـان هیـچ وقـت 
حاضـر بـه مذاکره با غنی نشـدند. غنی زندانیـان کلیدی 
را آزاد نکـرد هیـچ، کـه تـالش کـرد رونـد مذاکـرات 
خلیـل زاد و طالبـان را بـه بن بسـت ببرد. از سـویی، غنی 
از امریـکا حمایـت بـرای پنج سـال آینـده می خواسـت 
و امریـکا چنیـن قولـی را بـه غنـی دادنـی نبـود. در آن 
مرحلـه لجاجـت و تنـش سـازی تـا جایـی پیـش رفت 
کـه عمـاًل حمداهلل محـب یکـی از مهره هـای نزدیک به 
غنـی چنـان پیـش مرگه یـی، قربانی لجاجت غنی شـد و 
میانـه اش بـا امریکایی هـا از صـد بـه صفر سـقوط کرد.
در  عمومـی  افـکار  جلـب  بـرای  تیمـش  و  ترمـپ 
انتخابـات پیـش رو در امریـکا، بـه سلسـله یی از نمایش 
قهرمـان بـازی نیـاز دارنـد. اقدام هایی که از پـس اغوای 
افـکار عمومـی و رأی دهندهـگان امریکا بربیایـد. موارد 
کشـتن  افغانسـتان،  از  خـروج  و  صلـح  بحـث  چـون 
ابوبکرالبغـدادی رهبـر گـروه تروریسـتی داعـش و حتا 
افغانسـتان،  در  امریکایـی  دانشـگاه  اسـتاد  دو  رهایـی 

می باشـند. ترمـپ  انتخاباتـی  بازی هـای  از  بخـش 
حـاال کـه ظاهـراً گفت وگوهـای صلـح توسـط خلیل زاد 
انتخاباتـی ترمـپ نمی خـورد، تیـم  بـه درد بازی هـای 
ترمـپ در پـی سوژه سـازی های حداقلـی از افغانسـتان 

بـرای انتخابـات امریکا اسـت.
رهایی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی از نـزد طالبان، برای 
ترمـپ مصـرف انتخاباتـی دارد. بـرای همیـن از نزدیک 
بـه یک ماه گذشـته، واشـنگتن بر کابل فشـار وارد کرده 
بـود کـه بایـد انس حقانـی و دو تروریسـت همرایش، با 
دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی که در اسـارت طالبان بسـر 

می برنـد، تبادله شـوند.
نخسـتین بار، ایـن خواسـت بـا سـفر الیس ویلز بـه کابل 
بـا سـران حکومت وحـدت  ملی در میان گذاشـته شـده 
بـود. به دنبال آن سـه بار دیگر مقامـات عالی رتبه  دولت 
امریـکا وارد کابـل شـدند و مسـاله تبادلـه انس حقانی با 

»دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی در افغانسـتان«، بـه عنوان 
یکـی از بحث هـا و خواسـت های اصلـی مطـرح شـده  
اسـت. ولـی از آنجـا کـه از 10 روز مانـده بـه انتخابات 
6میـزان، امریکایی هـا بـا انتشـار یـک سلسـله اسـناد از 
فسـاد مالی حلقۀ غنی او را در آسـتانۀ انتخابات آسـیب 
جـدی زدنـد، غنـی از بـاب لجاجـت هـر بار خواسـت 
امریـکا بـرای تبادلـه انس حقانـی بـا دو اسـتاد دانشـگاه 

امریکایـی را رد کـرده بود.
ایـن تبادلـه برای تیـم ترامـپ آنقدر جدی بود/می باشـد 
کـه موضـوع محـوری سـفر اخیـر خلیـل زاد بـه کابل و 
اسـالم آباد بـود. پاسـخ ارگ بـه خلیـل زاد این بـار نیـز 
منفـی بـود. حتـی حمـداهلل محـب در یـک کنفرانـس 
مطبوعاتـی، سـفر خلیـل زاد را دسـت کم گرفتـه و گفت: 
خلیـل زاد بـرای صلـح گـپ تـازه نداشـت. هم زمـان با 
واکنـش حمـداهلل محـب، صدیـق صدیقـی نیـز رهایـی 

انس حقانـی را خـط سـرخ تعریـف کـرد.
امـا، ترامـپ در آخرین مرحله برای وضع فشـار بر غنی، 
پیـام و دسـتور عملـی شـدن تبادله انـس و دو همراهش 
با دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی را از طریق سـفیر امریکا 
در کابل و همعچنان توسـط رییس سـازمان اسـتخبارات 
پاکسـتان )ISI( بـه غنـی رسـانده اسـت. جزییـات پیام 
در دسـت نیسـت. امـا، این کـه لحـن پیام ترامپ توسـط 
رییـس )ISI( جـدی و دسـتور هشـدارآمیز بوده اسـت، 

متاسـفانه یـک واقعیت تلخ اسـت.
تلخـی دسـتور ترامـپ بـرای تبادلـه  انس حقانـی بـا دو 
اسـتاد دانشـگاه امریکایـی را می شـود از لحـن خوان ش 
بیانیه توسـط غنـی، از روحیه و حرکات امـراهلل  صالح و 
سـرور دانـش در دو سـوی غنـی و از قطـار چهره ها در 

کنـار غنی نیـز فهمیـد و درک کرد.
نتیجـۀ سیاسـی ایـن می شـود کـه در پایـان کار، غنـی 
بـدون آن کـه حمایـت امریـکا را بـرای مانـدن در ارگ 
بهدسـت بیـاورد، آن چـه را بایـد در نتیجـه مذاکـرات 
دپلماتیـک انجـام مـی داد، در نتیجه یک پیام هشـدارآمیز 

و دسـتور آمرانـۀ ترامـپ انجـام داد.
خفـت ایـن کـه چنیـن پیـام و دسـتور توسـط رییـس 
آی.اس.ای بـه غنـی ابـالغ شـده اسـت، باشـد بهجـای 

خـودش.
بهخاطـر رهایـی انس حقانـی، غنی بیچـاره را زیاد انتقاد 
نکنیم. دسـتور از باال صادر شـده اسـت. آن هـم با لحن 
غیـر دپلماتیـک از سـوی ترامـپ. در ایـن مسـاله غنـی 
یـک بیچـارۀ قابـل ترحـم اسـت. خـط  سـرخ بـه  همین 
سـادهگی زرد نشده اسـت. کلـی فشـار وارد شده اسـت!

درنگ بر زرد شدن
خط  سرخ غنی!

آصف آشنا

عبدالکبیر ستوده
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مشـوق  عنـوان  بـه  میـدان جنـگ  در  بن بسـت 
صلـح  مذاکـرات 

در سـال 2009 حکومـت حامـد کرزی لویـه جرگۀ 
مشـورتی صلـح متشـکل از 1600 تـن را در کابـل 
برگـزار کـرد. اشـتراک کننـده گان در فیصلـۀ نهایـی 
و اعالمیـه پایانـی جرگـه پیشـنهاد کردنـد تـا مرجع 
بـا طالبـان  مشـخصی بـه هـدف مذاکـرات صلـح 
مسـلح ایجـاد شـود و حکومـت نیـز بر بنیـاد همین 
پیشـنهاد شـورای عالـی صلـح متشـکل از 68 تن به 
شـمول هشـت زن را ایجـاد کـرد. طالبـان ظاهـراً به 
دلیـل اعتـراض به عضویـت برخی چهره هـا،  به ویژه 
تعییـن برهان الدیـن ربانـی رییس جمهـور حکومـت 
اسـالمی  جمعیـت  حـزب  رهبـر  و  مجاهدیـن 
افغانسـتان کـه یـک زمانـی در جبهه مخالـف طالبان 
قـرار داشـت،  هـر از گاهـی ایـن مسـأله را بهانـه 
سـاخته و از مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان مشـخصًا 
شـورای عالـی صلـح انـکار کردنـد،  امـا اسـتدالل 
برهان الدیـن  به ویـژه  افغانسـتان،   دولـت  طـرف 
و  مخالفت هـا  زمـان  حـال  کـه  بـود  ایـن  ربانـی 
جبهه گیری هـای مسـلحانه به پایان رسـیده و فلسـفۀ 
مذاکـره و مصالحـه نیـز حکـم می کنـد کـه افـراد و 
منازعـه  حـل  بـه  و  بنشـینند  باهـم  بایـد  گروه هـا 
بپردازنـد کـه یـک زمانـی باهـم درگیـر بـوده و این 
مخالفـت سـبب بـروز منازعـه موجود شـده اسـت. 
گاهـی هـم طالبـان حضـور نظامیـان خارجـی را در 
افغانسـتان اشـغال پنداشـته و هرگونـه مذاکـره برای 
صلـح را مشـروط بر خروج نظامیـان خارجی عنوان 
می کردنـد، امـا بیشـتر ایـن بهانه گیری هـا تکتیکـی 
و منظـور از آن فرصت سـوزی بـود. فصـل مذاکـره 
بـرای طالبـان مسـلح همواره سـرد شـدن هـوا و فرا 
رسـیدن فصل زمسـتان بـود، موقـع کـه جنگجویان 
ایـن گـروه تـوان جنگیـدن در کوه هـا را از دسـت 
به ویـژه  بـه شـهرها،  تـا  داشـتند  نیـاز  و  می دادنـد 
مراکزشـان در پاکسـتان بر گردند. ایـن کار نیروهای 
مشـترک خارجی و افغانسـتان را غافل گیر سـاخته و 
بـا آغـاز فصل بهـار و گرم شـدن هوا فصـل جنگی 
آغـاز می شـد و دوباره خبـری از مذاکـره و مصالحه 
نبـود و بـه ایـن گونـه طالبـان توانسـتند اهـداف و 
موقعیت های اسـتراتژیک را در شـهرهای افغانسـتان 

تحـت کنترل شـان در آورنـد. 
در  وضعیـت  از  پنتاگـون  و  سـیگار  گزارش هـای 
میـدان جنـگ افغانسـتان که پس از یک سـاله شـدن 
جنـوب  بـرای  ترمـپ  دونالـد  جنگـی  اسـتراتژی 
آسـیا بـه سـنای امریـکا ارایـه شـد،  نشـان داد که با 
وجـود افزایـش نیـرو و مشـاوران نظامـی از سـوی 
ادارۀ رییس جمهـور ترمـپ در افغانسـتان و افزایـش 
فشـارهای مالـی و نظامـی بـر پاکسـتان، پیشـرفتی 
در میـدان جنـگ افغانسـتان بـه وجـود نیامـد. ایـن 
وضعیـت دونالـد ترمـپ را نیز نا خوشـنود سـاخت 
انتقـاد  نظامـی کشـورش  از رهبـران  بـه شـدت  و 
آنـان  یک سـال  در  ترمـپ،  گفتـۀ  بـه  زیـرا  کـرد. 
هفـت میلیـارد دالـر را هزینـۀ اقدامـات نظامـی در 
ملمـوس  آن  پیامـد  امـا  کردنـد،  افغانسـتان  جنـگ 
نبـوده اسـت. هرچنـد سیاسـیون و مراکـز تحقیقاتی 
امریـکا سـال ها پیـش بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند 
کـه جنـگ افغانسـتان به بن بسـت رفته و نیاز اسـت 
نظامیـان  بـه شـمول خـروج  راه حـل سیاسـی،  تـا 
امریکایـی جسـتجو شـود.  امـا رهبـران نظامـی و 
جنـراالن امریکایی برای نخسـتین بار در سـال 2018 
پذیرفتنـد کـه جنگ افغانسـتان بـا بن بسـت روبه رو 
شـده و بایـد از طریق مذاکرات بـرای آن راه و چارۀ 

سیاسـی جسـتجو شـود. 
در  شـد،  اشـاره  مختصـراً  ابتـدا  در  کـه  طـوری 
شـدن  باورمنـد  و  جنـگ  گرفتـن  قـرار  بن بسـت 
طرف هـای منازعـه مبنـی بـر ایـن کـه هیـچ یـک 
از آنـان نمی تواننـد بـا ادامـۀ نبـرد در میـدان جنـگ 
بـه خواسـته ها و اهداف شـان دسـت یابنـد، چنیـن 
وضعیتـی فرصـت باز شـدن بـاب مذاکـره را فراهم 
می سـازد. در جنـگ میـان امریـکا و طالبـان همیـن 
سـناریو تکـرار شـد. از آن جایـی کـه دونالـد ترمپ 
در تـالش خـروج نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان 
اسـت،  بـوده  ایـن جنـگ  مالـی  هزینـۀ  کاهـش  و 
دیپلوماتـان امریکایـی نیـز از ایـن فرصـت اسـتفاده 
کردنـد و تیـم امنیـت ملـی رییس جمهـور ترمـپ را 
قناعـت دادنـد کـه بـرای خـروج نظامیـان از میـدان 
جنـگ افغانسـتان و جلوگیـری از هزینۀ سـاالنه 4۵ 
میلیـارد دالـر، واشـنگتن بایـد بـه مذاکـره رو در رو 
بـا طالبـان تـن دهـد.  خواسـتی کـه طالبان از سـال 
2009 میـالدی در تـالش آن بودنـد تـا بـا پشـت پا 
زدن بـه حکومـت افغانسـتان، بـه گونـۀ رو در رو 
بـا امریکایی هـا مذاکـره کننـد. ظاهـراً بن بسـت در 

میـدان جنـگ افغانسـتان بـه نفـع طالبان رقـم خورد 
و آنـان توانسـتند امریـکا را بـه مذاکـره رو در رو با 

ایـن گـروه وادار سـازند.   

دموکراسی را ناتمام می گذارند؟
دموکراسـی  کارایـی  و  نـوع  بـه  پرداختـن  از  اگـر 
در حکومت هـای پیـش از سـال 2000م بگذریـم، 
موافقت نامـۀ بـن )2001م( سـنگ بنـای مرحلۀ تازۀ 
دموکراسـی را در افغانسـتان گذاشـت و ایـن نـوع 
از دموکراسـی را »دموکراسی سـازی پـس از جنـگ« 
می نامنـد. خـالف ترویـج و جـا افتـادن دموکراسـی 
دیکتاتـوری،  حکومت هـای  پسـا  کشـورهای  در 
دموکراسـی در کشـورهای پسـا جنـگ داخلـی در 
نتیجـۀ توافـق پایـان جنگ به میـان می آیـد و منظور 
از آغـاز بحـث دموکراسـی در چنیـن جوامـع نیـز 
ایـن اسـت تـا نظـم پسـا جنـگ شـکل گرفتـه و بـا 
آغـاز حرکت هـای مدنـی و ایجـاد رقابت سـالم در 
میـان سیاسـت مداران و جریان هـای سیاسـی، بهانـۀ 
آغـاز دوبـارۀ جنگ و برگشـت گروه هـای رقیب به 
سـنگر نبـرد از آنـان گرفتـه شـود. از آن جایـی کـه 
در کشـورهای در حـال جنـگ نهادهـا، جنبش هـا 
و اجتماعـات مدنـی از پیـش وجـود نداشـته، بنـاًء 
توافـق صلـح و ایجـاد نظـام جدید منجر می شـود تا 
دموکراسـی شـکل گیـرد و از دل بحث دموکراسـی 
می کنـد.  بلنـد  سـر  مدنـی  حرکت هـای  و  نهادهـا 
دموکراتیـک  جنبش هـای  و  نهادهـا  رو،  همیـن  از 
در جوامـع پـس از جنـگ ضعیـف و آسـیب پذیر 
انـد و دموکراسـی یی کـه بـه واسـطۀ چنیـن نهادهـا 
و تشـکالت ترویـج می شـود، دموکراسـی نسـبی و 
حداقلـی اسـت تـا کشـور پـس از جنگ بـه مرحلۀ 
گـذار پـا نهـد و بـا تقویـت شـدن نهادهـای حامـی 
دموکراسـی، نظـم دموکراتیـک و جامعۀ آزاد شـکل 

 . د گیر
امریـکا  رییس جمهـور  سـه  هـر  دیگـر،  سـوی  از 
)جـورج دبلیـو بوش، بـارک اوبامـا و دونالد ترمپ( 
کـه در زمـان ادارۀ آنـان جنـگ افغانسـتان آغـاز و 
تـداوم پیـدا کـرد، رونـد دولت سـازی در سیاسـت 
خارجـی هیچ یـک از آنان در قبال افغانسـتان وجود 
نداشـت، بلکـه پروسـۀ دولت سـازی در افغانسـتان 
در چارچـوب اسـتراتژی نظامـی دنبـال شـد و در 
»پروسـۀ  براینـد  افغانسـتان  کنونـی  دولـت  واقـع، 
و  دموکراسـی  اسـت.  نظامی گرایانـه«  دولت سـازی 
نهادهـای دموکراتیکـی که در چارچـوب این دولت 
بـه وجـود آمـد نیز بـه نحـوی پروژه یی،  بـا حمایت 
برنامـه و دیـدگاه نظامـی و یـک پدیـدۀ آسـیب پذیر 
بـوده اسـت. پدیـدۀ دموکراسـی پس از سـال 2001 
میـالدی در افغانسـتان یـک پدیدۀ وارداتی پنداشـته 
بـزرگ،  شـهرهای  مراکـز  اسـتثنای  بـه  و  شـده 
سـایر کسـانی کـه در روسـتاها زیسـت دارنـد آن 
نهادهـای  زیـرا  می کردنـد.  عنـوان  غربی سـازی  را 
ایتـالف  نیروهـای  نظامـی  بودجـۀ  از  دموکراتیـک 
بین المللـی ایجـاد شـد و فعالیـت آنـان نیـز در زیـر 
میلـۀ تفنـگ همیـن نظامیـان دوام پیـدا کـرد و هیچ 
صـورت  نهادهـا  ایـن  بومی سـازی  بـرای  تالشـی 
نگرفـت. بنابرایـن، خـروج نظامیـان خارجـی نیز به 
معنـای پایـان عمـر ایـن نهادهـا و جریان هـا تلقـی 
نظامیـان  نهادهـا خـروج  ایـن  مدیـران  و  گردیـده 
خارجـی را بـه معنـای پایـان کار و برچیـده شـدن 

بسـاط دموکراسـی در افغانسـتان پنداشـتند.
حقـوق و آزادی زنـان دغدغـۀ بـزرگ دولـت پسـا 
طالبـان و حضـور سیاسـی - نظامـی جامعـۀ جهانی 
در  زنـان  آزادی  و  حقـوق  و  بـوده  افغانسـتان  در 
دموکراسـی خواهی  تالش هـای  و  جنبش هـا  صـدر 
در افغانسـتان قـرار داشـته کـه پـس از هزینـۀ مالـی 
بـاالی تشـکیل قوایـی مسـلح افغانسـتان، در قـدم 
دوم بیشـترین کمک هـای جامعـه جهانی بـه تمویل 
یافتـه  توان مندسـازی زنـان اختصـاص  پروژه هـای 
اسـت. برنامه هـای توان مندسـازی زنـان بـرای دفاع 
از حقـوق و آزادی های شـان نیـز هماننـد بسـیاری 
برنامه هـای انکشـافی به گونـۀ پروژه یـی تطبیق شـد 
و سـبب خودکفایـی زنـان نگردیـد.  بلکـه تعـداد 
بـزرگ  شـهرهای  در  زنـان  از  شـماری  انگشـت 
افغانسـتان از مادیـات ایـن پروژه هـا بهره مند شـدند 
و بـا گذشـت نزدیـک بـه 1۵ سـال از تـالش بـرای 
ایجـاد فضای تسـاوی حقوق میان مـرد و زن و دفاع 
از آزادی زنـان،  هنـوز نیز زنان خودشـان را در برابر 
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان آسـیب پذیر می پندارنـد 
و بـه ایـن بـاور انـد کـه مذاکـرات صلـح بـا طالبان 
و پیوسـتن آنـان بـه دولـت به معنـای معاملـه باالی 
حقـوق زن و به قیمت آزادی اسـت که در 18 سـال 
گذشـته بـه آنان داده شـده بـود. باورهـا و نگرانی ها 

رمزگشایی از مذاکرات و گفت وگوهای 
صلح میان امریکا و طالبان

مرسلین ارسال

بخش سوم

در میـان حلقـات و جریان هـای دفـاع از حقـوق زنان این 
اسـت که ایـاالت متحـدۀ امریکا بـا دنبال کـردن مذاکرات 
پشـت درهـای بسـته بـه حفـظ آزادی و دسـت آوردها در 
حـوزۀ حقـوق زنـان توجـه چندانـی نـدارد و واشـنگتن 
کـه خـود بانـی و حامـی جریـان جـاری دفـاع از حقـوق 
و آزادی هـای زنـان بـود، حـال دارد بـر این دسـت آوردها 
به ویـژه  امریکایـی،  دیپلومات هـای  امـا  می کنـد،   معاملـه 
زلمـی خلیل زاد نماینـدۀ ویژۀ وزارت خارجـۀ امریکا برای 
صلـح افغانسـتان، بحـث و مذاکـره بـا طالبان بر سـرحد و 
مـرز حقـوق و آزادی هـای زنـان را جـزء  مسـایل داخلـی 
چنیـن  بـاالی  مذاکـره  صالحیـت  و  می دانـد  افغانسـتان 

مسـایل را از آن حکومـت افغانسـتان می دانـد.  
واقعیت هـا در رابطـه بـه جلوه هـای دموکراسـی در جامعۀ 
افغانسـتان و واکنش هـا در رابطـه بـه تالش هـای صلح که 
تصـور می شـود به نحوی فـروغ و جنبش های دموکراسـی 
ایـن واقعیـت را نشـان می دهـد کـه  را آسـیب می زنـد، 
دموکراسـی بـه طـور کامـل آن در جامعـۀ افغانسـتان جـا 

جامعـۀ  انعطـاف  ناحیـه  از  تشـویش ها  اسـت.  نیافتـاده 
جهانـی در برابـر خواسـت های طالبان برای نسـبی سـازی 
دموکراسـی و گذشـتن از برخـی آزادی هـا در خصـوص 
زنـان نیـز ناشـی از آن اسـت که جریـان دموکراسـی یی که 
در 18 سـال گذشـته در افغانسـتان روی دست گرفته شده، 
یـک پدیـدۀ وارداتـی،  با مفـردات، فرهنگ و فلسـفۀ غربی 
بـود. پدیده یـی کـه نـه مـا در خلقـت آن نقـش داشـته ایم 
و نـه هـم در بالنده گـی آن. بنـاًء بیـم آن وجـود دارد کـه 
حقوقـی  جنبـۀ  بیشـتر  کـه  دموکراسـی  موجـود  جریـان 
دارد، بـا موفقیـت رونـد مذاکـرات صلـح و ادغـام طالبـان 
در جامعـۀ افغانسـتان، امـکان مبـدل شـدن ایـن جریـان 
حقوقـی بـه یـک جریـان اخالقـی که تمامـی شـهروندان،  
جریان هـای سیاسـی و شـریکان دولـت آینـده آن را بـه 
عنـوان پدیـدۀ اخالقـی بپذیرند و حقـوق و آزادی هایی که 
در چارچـوب دموکراسـی بـرای زنان داده شـده اسـت،  به 

عنـوان موازیـن و مکلفیـت اخالقـی پذیرفته شـود. 

ــه ــتان ک ــگ افغانس ــدان جن ــت در می ــون از وضعی ــیگار و پنتاگ ــای س  گزارش ه
 پــس از یک ســاله شــدن اســتراتژی جنگــی دونالــد ترمــپ بــرای جنــوب آســیا بــه
 ســنای امریــکا ارایــه شــد،  نشــان داد کــه بــا وجــود افزایــش نیــرو و مشــاوران
 نظامــی از ســوی ادارۀ رییس جمهــور ترمــپ در افغانســتان و افزایــش فشــارهای
 مالــی و نظامــی بــر پاکســتان، پیشــرفتی در میــدان جنــگ افغانســتان بــه وجــود
 نیامــد. ایــن وضعیــت دونالــد ترمــپ را نیــز نــا خوشــنود ســاخت و بــه شــدت از
 رهبــران نظامــی کشــورش انتقــاد کــرد. زیــرا بــه گفتــۀ ترمــپ، در یک ســال آنــان

هفــت میلیــارد دالــر را هزینــۀ اقدامــات نظامــی در جنــگ افغانســتان کردنــد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بـدرفتـاری جنسـی
 با 500 دانـش آمـوز در لـوگر

روزنامــۀ بریتانیایــی گاردیــن گــزارش داده اســت کــه شــبکۀ جامعــۀ مدنــی لوگــر، 
ــربچه اند،  ــی از ۵46 پس ــتفادۀ جنس ــئول سوءاس ــه مس ــازان ک ــۀ بچه ب ــک حلق از ی

پــرده  برداشــته اســت.
بــر بنیــاد ایــن گــزارش، پنــج خانــواده پــس از نشــر نوارهــای ویدیویــی 
ــالوه،  ــر ع ــانده اند. ب ــل رس ــه قت ــان را ب ــی آن ــبکه های اجتماع ــان در ش کودکان ش

دســت کم 2۵ پســر آســیب دیده، مجبــور بــه تــرک مســکن شــده اند.
ــت  ــودک 13 و دیگــرش 1۵ ســال ســن داشــتند و هوی ــک ک ــان ی ــان قربانی در می

ــوم  اســت. ــوز نامعل ــی هن عامــالن اصل
ــازی  ــه 100 بســتۀ مســتند بچه ب ــر توانســته اســت ب ــی در لوگ ــۀ مدن شــبکۀ جامع

دســت یابــد.
محمدموســی )نــام مســتعار(، یکــی از فعــاالن مدنــی در والیــت لوگــر ادعــا می کنــد 
ــدۀ سوءاســتفاده از کــودکان  ــی در پرون ــه اســتادان، ســرمعلمان و مقام هــای محل ک
دســت بــاال دارنــد. بــه گفتــۀ موســی، شــبکۀ آن هــا بــا کــودکان بیــن 14 تــا 20 ســال 
ــق  ــی در مناط ــتفادۀ جنس ــکایت های سوءاس ــر ش ــت. بیش ت ــرده  اس ــو ک گفت وگ
امــن بــه ثبــت رســیده و بــه همیــن دلیــل احتمــاالً رقــم قربانیــان ایــن فاجعــه بــه 

ــۀ چشــم گیر افزایــش خواهــد یافــت. گون
ــر اســت.  ــت لوگ ــان در والی ــن قربانی ــاله، یکــی از ای ــام مســتعار( 17 س ــم )ن تمی
تمیــم می گویــد، اســتادش او را دوســت داشــت و می خواســت بــا او رابطــۀ 
جنســی داشــته باشــد. در نخســت خانــواده اش حرف هــای او را بــاور نمی کردنــد، 
امــا پــس از آن  کــه صــدای ضبط شــدۀ اســتادش را کــه از او تقاضــای هم بســتری 

ــد. ــاور کردن ــش را ب ــرد، حرف های ــواده اش پخــش ک ــه خان ــود، ب ــرده ب ک
بــه گفتــۀ دانش آمــوزان، ســرمعلم یــک مکتــب، یــک اتــاق مخصــوص در 
ــس از  ــران پ ــر پس ــاوز ب ــرای تج ــرمعلم ب ــه س ــی ک ــب دارد؛ اتاق ــۀ مکت کتاب خان

ختــم درس و روزهــای آخرهفتــه از آن اســتفاده می کنــد.
ــل در وزارت  ــا حــاال در کاب ــب اخراج شــده، ام ــد، ســرمعلم از مکت ــم می گوی  تمی

ــد. ــه اجــرا می کن ــارف وظیف مع
ــه  ــدام شــکایت علی ــر ک ــد، اگ ــارف می گوی ــه نزهــت، ســخنگوی وزارت مع نوری
ــد،  ــود. وی می افزای ــیده گی می ش ــه آن رس ــود ب ــت ش ــن وزارت ثب ــدان ای کارمن
اگــر اســتاد رفتــار نامناســب بــا شــاگردان داشــته  باشــد، مطابــق بــه قانــون مجــازات 

خواهــد شــد.
ایــن وزارت 220 هــزار اســتاد دارد و کشــف و بازرســی یــک جــرم مربــوط ایــن 

نمی شــود. وزارت 
داوود )نــام مســتعار( 18 ســاله کــه در یــک مکتــب دیگــر در والیــت لوگــر درس 
ــی اش در  ــدل کامیاب ــتادانش در ب ــی از اس ــه یک ــد ک ــا می کن ــت، ادع ــده اس خوان

ــود. ــرده ب ــتری ک ــای هم بس ــان از او تقاض امتح
ــد، عامــالن سوءاســتفادۀ جنســی دانش آمــوزان  ــی می گوی محمدموســی، فعــال مدن
پــس از بازداشــت از ســوی پولیــس، دو بــاره رهــا شــده اند. بــه گفتــۀ او، اســتادان 
مــرد، شــاگردان بزرگ ســال، زورمنــدان و اعضــای دور خانواده هــا عامــالن اصلــی 

ــا هســتند. ــن جرم ه ای
نشرنشــدن  بــدل  در  قربانیــان  مــوارد  بعضــی  در  می گویــد،  موســی  آقــای 

می شــوند. مخــدر  مــواد  فــروش  بــه  مجبــور  ویدیوهای شــان 
چــارو هــوگ، مدیــر پــروژۀ »آل ســروایورس« می گویــد، سوءاســتفاده های جنســی 
ــم هــوگ، معافیــت از  ــاور خان ــه ب ــۀ وســیع گزارش دهــی نشــده اســت. ب ــه گون ب
ــدن  ــی پنهان مان ــل اصل ــر از دالی ــیتی و فق ــاک جنس ــای خطرن ــازات، هنجاره مج

ــت. ــن جرم هاس ای
ــرای  ــه ب ــای صحــت روان در افغانســتان ک ــوارتز، مســئول یکــی از نهاده ــال ش لی
ــن  ــن چنی ــد، ای ــد، می گوی ــوره دهی می کن ــا مش ــن رویداده ــن چنی ــان ای قربانی
قضیه هــا کمتــر ثبــت می شــود؛ چــون ایــن پدیــده بــه موقعیــت اجتماعــی خانــوادۀ 
ــی  ــا، قربان ــه قضای ــوارتز، در این گون ــم ش ــاور خان ــه ب ــد. ب ــه می زن ــی صدم قربان
ــه دوش  ــی را ب ــار مالمت ــن جــرم شــده اســت، ب ــه مرتکــب ای بیشــتر از کســی ک

می کشــد.
منبع: گاردین

برگردان: شبنم خلیل یار

ــر  ــذرد امی ــش می گ ــال از وفات ــه 23 س ــو ک ــی حقج عبدالح
جهــاد جمعیــت اســالمی والیــت بغــالن بــود کــه در ولســوالی 
ــش از  ــال پی ــت. او 23 س ــت داش ــت مرکزی ــن والی ــن ای نهری

ــان بســت. ــروز، چشــم از جه ام

انا هلل و انا الیه راجعون
ــان و  ــیاری از فرمانده ــان بس ــو در می ــی حقج ــوم عبدالح مرح
ــد  ــا چن ــات شــمال افغانســتان ب ــژه در والی ــاد به وی ــران جه امی

ــد: ــناخته می ش ــرد ش ــه ف ــر ب ــی منحص ویژه گ

1-توجه به تعلیم و تربیه و معارف
ــه در  ــود ک ــن ب ــان مجاهدی ــدود فرمانده ــی از مع ــو یک حقج
همــان ســال های نخســت جنــگ و جهــاد بــا قــوای شــووری و 
دولــت مــورد حمایــت آن برخــالف بســیاری از فرماندهانــی کــه 
دروازۀ مکاتــب را می بســتند و آن را بــه قــرارگاه نظامــی تبدیــل 
ــیدی  ــال 1360 خورش ــن در س ــوالی نهری ــد، در ولس می کردن

مکتــب ســاخت.

2-عنایت به مطبوعات
ــن در  ــده مجاهدی ــتین فرمان ــو نخس ــی حقج ــوم عبدالح مرح
افغانســتان بــود کــه در ســال 1361 نشــریۀ ســنگر را بــا حــروف 
ســربی مــروج در مطبوعــات آن وقــت، چــاپ و منتشــر کــرد.

3- امنیت
تحــت  قلمــرو  در  مــردم  امنیــت  بــه  حقجــو  عبدالحــی 
ــه آن اولویــت  فرماندهــی اش توجــه بســیار جــدی داشــت و ب
مــی داد. در قلمــرو تحــت کنتــرل او بــه نــدرت واقعــات دزدی، 
ــن  ــر گاه چنی ــت. ه ــورت می گرف ــی ص ــی و بدامن قطاع الطریق
حوادثــی بــه وقــوع می پیوســت خــود شــخصًا پیگیــر آن 
ــۀ ســارنوالی و قضایــی  می شــد و مرتکبینــش را از طریــق کمیت

مجــازات می کــرد.

4- حمایت از مظلومین و مستضعفین
ــان  ــان، مســتکبران و زورگوی ــر ظالم عبدالحــی حقجــو در براب
حساســیت عجیبــی داشــت. وقتــی مظلومــی را می دیــد حقــش 
ــت  ــچ مصلح ــت، بی هی ــرده اس ــف ک ــی تل ــم و زورگوی را ظال
و سازشــی، بدفــاع از مظلــوم در برابــر ظالــم و زور گــو اقــدام 

می کــرد.

5- عدالت و برابری اجتماعی
ــری اجتماعــی و  ــت و براب ــه عدال مرحــوم عبدالحــی حقجــو ب
ــد و متعهــد  ــری از انحصــار و اســتثمار، خــود را باورمن جلوگی

احســاس می کــرد. وقتــی تصمیــم گرفــت کــه شــهر نــو نهریــن 
را بســازد، پرســیدم کــه نیــاز چیســت تــا شــهر نــو را در ایــن 
ــز  ــاده کــه در مســیر ســیالب نی ــی و دور افت منطقــۀ نیمــه بیابان
ــهر  ــن ش ــه را در همی ــن نقش ــرا ای ــازید و چ ــرار دارد، می س ق
ــار  ــه در انحص ــهر کهن ــخ داد: ش ــد؟ پاس ــق نمی کنی ــه تطبی کهن
ــه  ــرای ها ب ــا و س ــام دکان ه ــه تم ــت ک ــدود اس ــر مع ــد نف چن
آنهــا تعلــق می گیــرد و همــه مــردم محــروم هســتند. شــهر بایــد 
بــه همــه مــردم تعلــق داشــته باشــد و هــر کســی بتوانــد در آن 

صاحــب ملکیتــی باشــد.

6- مبارزه با فساد اخالقی
ــه  ــا فســاد اخالقــی و اجتماعــی ب مرحــوم عبدالحــی حقجــو ب
ــن  ــو ای ــت و جل ــتیزه گری داش ــارزه و س ــۀ مب ــدت روحی ش
ــی او  ــرو فرمانده ــازان در قلم ــار ب ــت. قم ــد را می گرف مفاس
ــد. زرع مــواد مخــدر  ــدرت بســاط قمــار پهــن مــی کردن ــه ن ب
ماننــد چــرس و تریــاک در مناطــق تحــت فرماندهــی وی کامــاًل 

ــود. ــوع ب ممن

7-تواضع و فروتنی
ــان  ــیاری از فرمانده ــان بس ــو در می ــی حقج ــوم عبدالح مرح
ــزرگان حرمــت  ــا ب ــود. ب ــن یکــی از متواضع ترین هــا ب مجاهدی
ــی  ــفقت و مهربان ــا ش ــا ب ــر کوچکتره ــت و در براب می گذاش

برخــورد می کــرد.

8-تقوای مالی و تقوای اخالقی
مرحــوم عبدالحــی حقجــو در مقایســه بــا بســا امیــران و 
ــرد  ــه ف ــر ب ــری منحص ــن دو برت ــاد و مجاهدی ــان جه قوماندان
دیگــر داشــت: تقــوی اخالقــی و تقــوای مالــی. او فســاد اخالقی 
نداشــت. در حالــی کــه مــن مــی دیــدم چــه بســا قوماندانانــی در 

ــد. ــوده در ایــن فســاد بودن ــات شــمال آل والی
ــول  ــخصی از پ ــی ش ــت. در زنده گ ــز نداش ــی نی ــاد مال او فس
ــروت  ــال و ث ــان م ــرد. می ــتفاده نمی ک ــه اس ــات جبه و امکان
شــخصی و جبهــه و جهــاد تفــاوت قایــل می شــد. آدم ریاضــت 
ــود و  ــا خ ــید ت ــخصی می کوش ــی ش ــود و در زنده گ ــش ب ک
خانــواده اش از خــوراک و پوشــاک حــالل اســتفاده کنــد. یــک 
روز پیــش از وفاتــش در نامه یــی کــه بــه اســتاد ربانــی و 
ــول و  ــوال منق ــه از ام ــه را ک ــت، آنچ ــعود نوش ــاه مس احمدش
غیرمنقــول جمعیــت اســالمی و جبهــۀ جهــاد نــزدش بــود، خبــر 

ــاب داد. و حس
روحش شاد و یادش گرامی باد!


ســال
درنبـوِد
حقـجو

محمداکرام اندیشمند


