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کمیسیون انتخابات »سخنگو« 

و »فرمانرب« تیِم دولت ساز شده است

بُن بست انتخابات؛
ناکامی جامعۀ جهانی در افغانستان 

3 2

آزاد  رسـانه های  حمایت کننـدۀ  نهـاد  مانـدگار: 
افغانسـتان یـا نـی می گویـد، هیـچ سـازمانی حق 
برداشـتن و حـذف دیدگاه هـای شـهروندان را از 
صفحـات اجتماعـی خود بـه بهانۀ اهانـت ندارد.
پـس از اعتراضـات شـماری از کاربـران فضـای 
مجـازی در پیونـد به حـذف دیدگاه های شـان از 
صفحه هـای توییتـر و فیس بـوِک هیـأت معاونت 
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، نـی از ایـن 
وضـع پیش آمـده در صفحـات اجتماعـی ابـراز 

نگرانـی کرده اسـت.
بـه  کـه  خبرنامه یـی  در  نـی  نهـاد  مسـووالن 
گفته انـد:  شـده،  فرسـتاده  مانـدگار  روزنامـۀ 
»براسـاس شـکایت هایی کـه نی در جریـان  آن ها 
قـرار گرفته اسـت، گزارشـی که از موقـف یوناما 
در برابـر یکـی از کمیشـنران کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات معلومـات مـی داد، سـبب بحث هـای 
چندجانبـه، میان شـهروندان شـده و این بحث ها 
کاربـران  از سـوی  ارایـه شـده  دیدگاه هـای  بـا 

در  و  داغ تـر شـده  و  داغ  اجتماعـی  شـبکه های 
واکنـش، دفتر نماینده  گی سیاسـی ملـل متحد در 
افغانسـتان، ده هـا تبصـره  و دیدگاه شـهروندان را 
حـذف کـرده و از پای گزارش برداشـته اسـت«.
نـی اضافـه کـرده اسـت کـه یونامـا در صفحـۀ  
فیس بـوک خـود بـرای توجیـه برداشـتن نظرهـا 
مطالـب  را  آن  شـهروندان،  تبصره هـای  و 
توهین آمیـز، تهدیدآمیـز و مبتـذل خوانده اسـت.
نـی از ایجـاد محدودیـت در ابـراز نظـر کاربران 
نماینده گـی  سـوی  از  اجتماعـی  شـبکه های 
سیاسی سـازمان ملل متحد در افغانسـتان، یوناما، 
کـه کارویژه  آن رشـد ارزش های بشـری از جمله 

 آزادی بیـان اسـت، ابـراز نگرانـی کرده اسـت.
ایـن نهـاد تاکیـد کـرده کـه یونامـا نقض کننـده  
آزادی بیان به صورت آشـکارا شـده اسـت و هم 
در صورتـی که شـهروندان و کاربران شـبکه های 
اجتماعـی تبصره هایـی بـا درون مایـه  اهانت آمیـز 
پـای گـزارش یونامـا داشـته اند، خـاف قوانیـن 

عمـل کرده انـد.
و  ملـی  دفاتـر  مجمـوع  از  همچنـان  نـی 
کـه  اسـت  خواسـته  افغانسـتان  در  بین المللـی 
بـه ارزش هـا حقـوق بشـری، بـه گونـه  ویـژه به 
ارزش آزادی بیـان احتـرام بگذارنـد و نگذارنـد 
بـا عـدول از احتـرام بـه ایـن ارزش هـا، وجهـه  

ببینـد. صدمـه  سازمان های شـان 
ایـن در حالـی اسـت که پـس از تنش میـان یک 
کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات و هیـأت معاونـت 
سـازمان ملـل در افغانسـتان، شـماری از کاربران 
صفحـات اجتماعـی از حـذف نظریات شـان در 

ذیـل گـزارش یونامـا انتقـاد کردند.

مسـووالن در کمیسـیون حقوق بشـر افغانستان 
تخلفـات،  مرتکـب  کـه  افـرادی  می گوینـد 
جنایـات جنگی و جرایم ضد بشـری شـده اند، 
نبایـد بـه هیچ عنوان مـورد معامله قـرار گیرند.
نعیـم نظـری معـاون کمیسـیون حقـوق بشـر 
افغانسـتان در گفت وگـوی ویـژه بـا روزنامـۀ 
کـه  افـرادی  بـاالی  بایـد  می گویـد،  مانـدگار 
مرتکـب جنایات جنگی در افغانسـتان شـدند، 
قانـون تطبیـق شـود نـه این کـه مـورد معاملـه 

گیرند. قـرار 
آقـای نظـری گفـت: »کمیسـیون حقـوق بشـر 
افغانسـتان از مبادلـۀ این سـه عضو مهم شـبکه 
حقانـی شـدیداً ابـراز نگرانـی می کنـد و ایـن 
مسـاله را تـداوم فرهنـگ معافیـت از تطبیـق 

قانـون تلقـی می کنـد«.
معـاون کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان، از 
مقامـات حکومت خواسـت تا حقـوق قربانیان 
را در جریـان گفت وگوهـای صلـح بـه عنـوان 
محـور اصلـی در نظـر گیرنـد و کسـانی  کـه 

مرتکـب جنایـات ضـد بشـری و جنگـی در 
افغانسـتان شـدند را نباید در جریـان گفت وگو 

مـورد معاملـه قـرار بدهند.
هـم، صدیـق صدیقـی سـخنگوی  سـویی  از 
محمداشـرف  غنی گفته اسـت که عـدم رعایت 
در  تعلیـق  سـبب  طالبـان،  سـوی  از  شـرایط 

تبادلـه ی زندانیـان میـان طرفیـن شده اسـت.

آقـای صدیقـی در صفحـه توییتـر خود نوشـته 
حافـظ  و  مالی خـان  حقانـی،  »انـس  اسـت: 
رشـید هـر سـه عضـو شـبکۀ حقانی هسـتند و 
در حـال حاضر در بازداشـت دولت افغانسـتان 
بـه سـر می برنـد. کابـل فراینـد تبـادل آنهـا بـا 
گروگان هـای خارجـی را بـا در نظـر داشـت 

منافـع ملـی پیـش می بـرد«.

جان بـس سـفیر ایـاالت متحدۀ امریـکا در کابل 
نیـز گفته اسـت کـه انـس حقانـی و دو عضـو 
کلیـدی طالبان، بـه دلیل حمله های تروریسـتی 
در والیت هـای کابـل و لوگـر، از زنـدان آزاد 

نشـده اند.
جان بـس در برگۀ تویتر خود نوشـته اسـت: »از 
اعـام رهایی سـه زندانـی طالبان بـرای ترویج 
صلـح و همچنان فیصلـه ی بازنگـری در انتقال 
ایـن افـراد، پـس از حمله هـا در لوگـر و کابـل 
بـه تاریـخ ۱۲ و ۱۳ نوامبـر، حمایـت می کنیم.«

او افـزوده کـه ورود به رونـد مصالحه، به معنی 
ایـن  امـا  اسـت؛  انتخـاب گزینه هـای دشـوار 
امـر نیازمنـد بررسـی دقیق شـرایط موجـود نیز 

ست. ا
ایـن درحالی سـت کـه محمداشـرف غنـی روز 
سـه شـنبه هفته گذشـته از آزادی مشـروط این 
 Kevin( سـه نفـر در قبال آزادی کویـن کینگ
King(, اسـتاد دانشـگاه امریکایـی و تیموتـی 
همـکار   ,)Timothy Weeks( ویکـس 

اسـترالیایی او خبـر داده بـود.
کویـن کینـگ اسـترالیایی و تیموتـی ویکـس 
امریکایـی  دانشـگاه  اسـتادان  امریکایـی، 
افغانسـتان در سـال ۲0۱6 از سـوی افراد مسلح 
در کابل ربوده شـدند. منابـع امریکایی معتقدند 

کـه شـبکه حقانـی ایـن دو نفـر را بـه صورت 
اسـت. نگه داشـته  گـروگان 

محمد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت 
سـازی  زمینـه  بـرای  کـه  بـود  گفتـه  ملـی 
گفت وگوهـای مسـتقیم صلـح بـا طالبان، سـه 
زندانـی ایـن گروه )انـس حقانی، مالـی خان و 
حافـظ رشـید( را بـه طـور مشـروط و در بدل 
آزادی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی از زنـدان 

دولـت افغانسـتان آزاد می کنـد. 
 امـا طالبـان تـا امـروز هرگونه پیشـنهاد مذاکره 
بـا مقامات افغانسـتان را رد کرده اسـت زیرا این 
مقامـات را غیـر مشـروع  و غیر قانونـی عنوان 

کرده انـد.
خونین تریـن حمله گـروه حقانی انفجـار تانکر 
مملـو از مـواد انفجـاری در منطقـۀ چهـار راه 
زنبـق در مرکـز کابـل بود کـه حـدود ۱۵0 نفر 
کشـته و دسـت کم ۴00 زخمـی داشـت. حمله 
بـه هوتـل انترکانتیننتـال کابـل، در سـال ۲0۱۱ 
حملـه بـه سـفارت امریـکا در کابـل در مـاه 
سـپتامبر ۲0۱۱ و همچنیـن حملـه همزمـان به 
چنـد هـدف مهم در شـهر کابل در سـال ۲0۱۲ 
از اقداماتـی اسـت کـه گروه حقانی مسـوولیت 

آنهـا را بـه عهـده گرفتـه بود.

شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه انتخابـات یـک پروسـۀ ملـی و مردمـی 
اسـت کـه بُـرد و باخـِت فـردی و حتـا تیمـی در 
آن معنـا نـدارد. پیـروزی در یک چنین پروسـه یی 
آن هـم در جامعه یـی بـه حساسـیت و پیچیده گـی 
افغانسـتان، تنهـا در شـرایطی قابـل انتظـار اسـت 
کـه بتـوان میان آحـادِ گروه هـای سیاسـی و مدنی 
تفاهـم و هم فکـری ایجـاد نمـود و ایـن تفاهـم را 
بـه پایـۀ مشـروعیِت دولـت  تبدیـل کـرد. بـا ایـن 

توضیـح، پیـروزی در انتخابـات، بـه اعـامِ یـک 
فـرد به عنـوان برندۀ میـداِن رقابت هـای انتخاباتی، 
باخـِت واقعـی را در  بُـرد و  خاصـه نمی شـود. 
تماشـا  بـه  بایـد  اعـام  ایـن  از  پـس  سـال هاِی 
نشسـت. چنان کـه مردم افغانسـتان پـس از آن همه 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  هیاهـو  و  شـور 
۱۳9۳، ناکامـی حکومـِت فعلی را به عینه مشـاهده 
کردنـد و هنـوز هـم می بیننـد کـه ایـن حکومت با 

سـوق دادن انتخابـات بـه آشـوب، می خواهـد...

کمیسیون حقوق بشر:

تبادلۀ زندانیان تداوم فرهنگ معافیت از تطبیق قانون است

بازشـماری آرا غیـرقانونی و بحـران سـاز است

نـــــی: 
نقض آزادی بیان توسط یوناما نگران کننده است

ناجیه نوری  

شورای نامزدان و نهادهای ناظر:

آغـاز بازشمـاری آرا 
خـالف قـانون و بحـران آفـرین است



سال l11 شمارۀ مسلسل l2613  دو شنبه 27 عقرب/ آبان l1398 20 ربیع االول l1441 18 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

ــی و  ــیوۀ قانون ــاِف کارش ــات خ ــیون انتخاب ــته کمیس روز گذش
فیصلــۀ قبلــی خــود، رونــد بازشــمارِی بخشــی از آرای انتخابــات 
ریاســت جمهوری را از ســر گرفــت. ایــن اقــدام درحالــی صــورت 
تیم هــای  همــۀ  دولت ســاز،  تیــم  از  به غیــر  کــه  می گیــرد 
انتخاباتــی مخالــِف چنیــن بازشــماری یی بــدون مشــورت و 
ــه شــورای  ــی هســتند؛ چنان ک ــایر شــرکای انتخابات ــا س ــم ب تفاه
ــوده  ــام نم ــات ریاســت جمهوری به صراحــت اع ــزدان انتخاب نام
اســت: تــا زمانی کــه آرای پــاک و ناپــاک از هــم تفکیــک نشــوند 
و مســیر شــمارِش آرا بــا اجمــاِع نامــزدان محتــوای اطمینان بخــش 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــیون را م ــط کمیس ــماری آرا توس ــد، بازش نیاب

نمی دهــد. 
ــط  ــه فق ــود ک ــرده ب ــه ک ــات فیصل ــیون انتخاب ــته، کمیس در گذش
ــمارش  ــل ش ــر و قاب ــا معتب ــزد آن ه ــده در ن آرای بایومتریک ش
ــا اغمــاض از  اســت، امــا اکنــون دیــده می شــود کــه کمیســیون ب
مواضــع گذشــته اش، می خواهــد نتیجــۀ انتخابــات را بــا محاســبۀ 
ــاِع  ــدون اقن ــوش ب ــده و مغش ــده، بایومتریک نش آرای قرنطین ش
ــر  ــروزی ه ــی پی ــن نتیجه ی ــد. چنی ــم بزن ــی رق ــای انتخابات تیم ه
ــت؛  ــوب اس ــران و آش ــزادِ بح ــلمًا هم ــد، مس ــه باش ــزدی ک نام
ــِب حکومــت  ــورد اســتقباِل جان ــی کــه شــاید پیشــاپیش م بحران

ــدارد. ــی هــم از آن وجــود ن ــه و پروای ــرار گرفت ق
منظــور از »جانــب حکومــت«، بیشــتر ارگ ریاســت جمهوری 
ــروزی  ــش »پی ــۀ همّ وغم ــر، هم ــال اخی ــک س ــه در ی ــت ک اس
در انتخابــات بــه هــر ترفنــد ممکــن« بــوده اســت. امــا از آن جــا 
کــه تحقــق چنیــن آرزویــی نظــر بــه اوضــاِع پیش آمــده ناممکــن 
ثابــت شــده، کشــاندِن انتخابــات بــه بحــران و آشــوب بــه عنــوان 

آخریــن شــانِس بقـــا روی دســت گرفتــه شــده اســت. 
چشــم انداز ارگ نســبت بــه انتخابــات ششــم میــزان، ایــن اســت؛ 
ــۀ  ــه در اعامی ــق آنچ ــه آن ـ مطاب ــزدان ب ــایر نام ــگاهِ س ــا ن ام
شــورای نامــزدان صراحــت یافتــه ـ از جنــِس دیگری ســت و آن، 
قــرار دادِن انتخابــات در مســیر اجمــاع و تفاهــِم ملــی بــرای عبــورِ 

ــد.  ــاز می باش ــِت بحران س ــن بُن بس ــالم از ای س
کشــاندِن  آشــوب  بــه  در  را  خــود  منافــِع  ارگ  درحالی کــه 
می بینــد،  گل آلــود  آِب  ایــن  از  ماهی گرفتــن  و  انتخابــات 
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری بــه کمیســیون انتخابــات 
ــی،  ــای قانون ــه طرزالعمل ه ــرام ب ــا احت ــه ب ــد ک ــه می کنـ توصی
ــزدان  ــۀ نام ــا هم ــم ب ــوره و تفاه ــود را در مش ــاِی خ فعالیت ه
ــته در  ــاِی گذش ــه انتخابات ه ــرا ک ــرد. چ ــش بب ــه پی ــی ب انتخابات
ــرای کمیســیون  ــد و راهگشــایی، هــم ب ــه پندهــاِی مفی ــن زمین ای
انتخابــات و هــم بــرای نامزدانــی دارد کــه بــه دنبــال پیــروزی بــه 
هــر ترفنــِد ممکــن ـ حتــا از طریــق تقلــب ـ در ایــن پروســه اند. 
در انتخابات هــای گذشــته، اعضــای کمیســیون انتخاباتــی بــه ایــن 
ــی خــود را نشــناختند،  ــی و رســالِت مل ــگاه قانون ــل کــه جای دلی
پــس از ختــم مأموریــت بــه بدنامــی و مجــازات کشــیده شــدند و 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز از آن جــا کــه بــه دنبــال 
پیــروزِی خــود به صــورِت فــردی بودنــد نیــز ابــداً نتوانســتند طعــم 
و لــذِت پیــروزی را بــه معنــای راســتیِن کلمــه بچشــند. آن هــا پایۀ 
مشروعیت شــان لنگیــد، مــورد تحقیــِر جامعــه قــرار گرفتنــد و در 

ــد. ــاکام ماندن ــًا ن ــت داری کام دول
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــت جمهوری ب ــزدان ریاس ــورای نام ش
انتخابــات یــک پروســۀ ملــی و مردمــی اســت کــه بـُـرد و باخــِت 
فــردی و حتــا تیمــی در آن معنــا نــدارد. پیــروزی در یــک چنیــن 
پروســه یی آن هــم در جامعه یــی بــه حساســیت و پیچیده گــی 
افغانســتان، تنهــا در شــرایطی قابــل انتظــار اســت کــه بتــوان میــان 
ــاد  ــری ایج ــم و هم فک ــی تفاه ــی و مدن ــای سیاس ــادِ گروه ه آح
نمــود و ایــن تفاهــم را بــه پایــۀ مشــروعیِت دولــت  تبدیــل کــرد. 
بــا ایــن توضیــح، پیــروزی در انتخابــات، بــه اعــامِ یــک فــرد بــه 
عنــوان برنــدۀ میــداِن رقابت هــای انتخاباتــی، خاصــه نمی شــود. 
بـُـرد و باخــِت واقعــی را در ســال هاِی پــس از ایــن اعــام بایــد بــه 
تماشــا نشســت. چنان کــه مــردم افغانســتان پــس از آن همــه شــور 
و هیاهــو در انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۳9۳، ناکامــی حکومــِت 
فعلــی را به عینــه مشــاهده کردنــد و هنــوز هــم می بیننــد کــه ایــن 
ــر  ــه آشــوب، می خواهــد ب ــات ب ــا ســوق دادن انتخاب حکومــت ب

عمــِر ناکامــی خویــش بیفزایــد.
کمیســیون انتخابــات نبایــد خــود را در دورِ باطــِل انتخابات هــای 
گذشــته دفــن کنــد؛ دور باطلــی کــه در آن پیــروزی بانــِد متقلــب 
بــه قیمــِت هتک حرمــِت کمیشــنران تمــام می شــود. بــرای 
ــورای  ــخه را ش ــن نس ــل، بهتری ــن دور باط ــدن از ای ــرون ش بی
نامــزدان تجویــز کــرده: تفکیــک آرای پــاک از ناپــاک و شــمارِش 

ــزدان. ــِل نام ــاد متقاب ــاع و اعتم آراء در فضــای اجم
نســخه های دیگــر امــا نســخه هایی من محــور و فضیحت بــار 
ــگاه می فرســتد، بلکــه  ــه قربان هســتند کــه نه تنهــا کمیشــنران را ب
ــی  ــی و جناح ــوب های فرقه ی ــه آش ــی را ب ــِت مل ــات و منفع ثب

ــد. ــدل می کن ب

بازشـماری آرا غیـرقانونی 
و بحـران سـاز است

حـاال به یقیـن می تـوان گفت کـه انتخابات افغانسـتان 
خـاِف آنچـه کـه گفتـه می شـد و به ویـژه تیـم حاکـم 
بـر آن تأکیــد داشـت، بـه بُن بسـت خـورده و تصـور 
نمـی رود کـه راه حـِل منطقـی و بـدون جنجـال بتـوان 
بـرای آن جسـت وجو کـرد. نهادهایـی که بایـد در کارِ 
می کردنـد،  بی طرفانـه  نظـارِت  افغانسـتان  انتخابـات 
حـاال مشـخص شـده کـه هیـچ گاه بی طـرف نبوده انـد 
و بـه نحـوی در نتیجـۀ انتخابات اعماِل نفوذ داشـته اند.
 سـازمان ملـِل متحـد نزدیـک به سـی سـال اسـت که 
در مسـایل افغانسـتان فعالیـت دارد. ایـن نهـاد معتبـر 
بین المللـی پـس از سـقوط رژیـم طالبـان فعالیت هـاِی 
خـود را در قالـب دفتـر سیاسـی یی کـه به نـامِ »یوناما« 
در  و  داد  گسـترش  افغانسـتان  در  می شـود،  شـناخته 
بسـیاری از روندهـای سیاسـی و حکومـت داری نقش 
بـازی کـرد. هرچنـد این دفتـر هرگونـه دخالـِت خود 
در امـور انتخاباتـی را رد می کنــد، ولـی نامه یـی که از 
سـوی رییـس دفتـر یونامـا علیه یـک تن از کمیشـنراِن 
خواهـان  حتـا  و  شـده  صـادر  انتخابـات  کمیسـیون 
برکنـاری او از ایـن سـمت شـده اسـت، چیـزی جـز 
دخالـِت مسـتقیم در امـور انتخاباتی را نشـان نمی دهد. 
مـردم از هجـده سـال بـه این سـو نسـبت بـه نقـش 
یونامـا در کشـور بـا شـک و تردید می نگریسـتند؛ ولی 
بـا آن هـم بـه دلیـل فضای متشـنِج سیاسـی در کشـور، 
بسـیاری  از آن هـا دوام فعالیت هـاِی ایـن نهـاد را بـه 
نفـِع دموکراسـی و ارزش هـای حقوق بشـری دانسـته، 
امـا  می کردنـد.  چشم پوشـی  آن  تخلفـاِت  برخـی  از 
این بـار چـه بایـد کـرد؟ آیـا می تـوان چشـم بـه روِی 
و  نهـاد  ایـن  غیرمسـتقیِم  و  مسـتقیم  دخالت هـای 
نهــادهای مشـابه در کار انتخابات افغانسـتان پوشـید؟ 
وقتـی نهـادی بی طـرف نمی توانـد بی طرفـِی خـود را 
حفـظ کنـد، آنـگاه در وضعیت بلبشـوِی افغانسـتان به 

کـدام نهـاد و سـازمان می تـوان اعتمــاد کـرد؟ 
می گوینـد: »هرچـه بگنـدد نمکـش می زننـد، وای از 
آن روز کـه بگنـدد نمـک.« اگـر یونامـا و سـازمان ملل 
در مسـایِل افغانسـتان نتواننـد بی طرفـی خـود را پـاس 
بدارنـد، دیگـر بـه هیـچ چیـز ایـن کشـور نمی تـوان 
دل بسـت. دیگـر نمی تـوان بـاور کـرد کـه چیـزی بـه 
نـام دموکراسـی و حقـوق بشـر وجـود دارد. بـه همین 
اسـاس، یونامـا بایـد نسـبت به عملکـردِ خـود تجدید 
نظـر کنـد و بـه اعتبـار چندین سـاله اش در افغانسـتان 

نزند.  لطمـه 
مـردم افغانسـتان در شـرایط سـختی انتخابـات برگزار 
کـرده  انـد، در شـرایط دشـواری بـه پـای صندوق های 
رای رفتـه  انـد و در شـرایط بحرانی زنده گـی می کنند. 
افغانسـتان هنوز در سـرخط حـوادِث جهان قـرار دارد 
و ایـن کشـور مرگبارتریـن کشـورِ روی زمین شـناخته 
می شـود. آیـا بـا ایـن همـه مشـکات، ضـرور اسـت 
کـه انتخابـات و مردم سـاالری نیـز در آن بـه مضحکـه 
تبدیـل شـود و مــردم روی بیاورند به همـان نظام های 
مسـتبد و واپس گرایـی چـون امـارت و یـا چیزهایـی 

آن؟ نظیر 
دسـته های  از  بسـیاری  ارادۀ  آرا خـاِف  بازشـماری   
انتخاباتـی، دوبـاره در کشـور آغـاز شـده؛ در حالی که 
سرنوشـِت هـزاران رای تقلبـی هنـوز مشـخص نشـده 
اسـت. آیـا ضـرور نبود کـه یوناما نسـبت به شـفافیت 
و عادالنـه بـودِن انتخابـات نگـران می بـود و بـه جای 
این کـه عمـًا در ایـن رونـد از دسـتۀ خاصـی حمایت 
گفت وگوهـای  وارد  را  ذی دخـل  طرف هـای  کنـد، 
بـه  بن بسـت  بـرای  راه حـل  یافتـن  بـرای  انتخاباتـی 

وجـود آمـده می کـرد؟ 
اگـر وضعیـت بـه همیـن گونـه دوام داشـته باشـد و 
کمیسـیون خـاِف خواسـت های دسـته های انتخاباتـی 
ـ درحالـی کـه کارشـیوه های خـود را زیـر پـا کـرده 
ـ عمـل کنـد، بـدون شـک انتخابـات بـه جـای حـِل 
مسـالۀ حکومـت، بـه بحرانـی فراگیـر و بـزرگ منتهی 
خواهـد شـد؛ بحرانـی کـه تیـم دولت سـاز نسـبت بـه 
آن هیـچ نگرانی یـی نـدارد. ایـن دسـتۀ انتخاباتـی بـه 
دلیـِل تقلب هـای سـازمان یافته اش از هرگونـه بحـران 
انتخابـات اسـتقبال می کنـد و حتـا خون ریـزی و  در 
کشـمکش را بـه نفـِع خـود می داند. اشـرف غنی به این 
بـاور اسـت کـه مهم ترین مسـأله در کشـور این اسـت 
کـه او به پیــروزی برسـد، آن هم به هر قیمـِت ممکن. 
و اگـر ایـن پیـروزی سـبب بحـران شـد و بـه کشـتار 
انجامیـد، هیـچ فرقی نمی کند؛ عده یی کشـته می شـوند 
و بعـد سـایرین بـه حاکمیـِت او تمکین می کننــد. این 
دورنمایی سـت کـه ارگ بـرای خـود در نظـر گرفتـه 
اسـت. پـس باید نسـبت به وضعیـِت انتخابـات نگران 
بـود و در این جاسـت کـه نقـش یوناما و سـازمان های 
نظیـِر آن  کـه در افغانسـتان بـه عنـوان همـکار فعالیت 

می شـود.  برجسـته  می کننـد، 
 اگـر یونامـا بـه وظایِف خود به درسـتی عمـل می کرد، 
امـروز بحرانی چنیـن خطرناک در افغانسـتان به وجود 
نمی آمـد. همیـن حـاال نیز وقت نگذشـته اسـت، یوناما 
و  مثبـت  نظـارِت  افغانسـتان  انتخابـات  کار  در  بایـد 
بی طرفانـۀ خـود را نشــان دهـد و نگـذارد کـه بازهـم 
یـک دسـتۀ انتخاباتـی از راه تقلـب و جعـل کاری زمامِ 
سیاسـِت کشـور را به دسـت گیرد. چنیـن حمایت هایی 
در هجـده سـاِل گذشـته باعـث خرابی هـای زیـاد در 
دوبـاره  طالبـان  امـروز  اگـر  اسـت.  شـده  افغانسـتان 
قـدرت یافتـه  انـد و اگـر گروه هـای تروریسـتی نظیـر 
داعـش و القاعـده در کشـور فعـال اند، دلیـل اصلِی آن 
حکومت هایی سـت که در افغانسـتان قدرِت سیاسـی را 
در اختیـار داشـته  انـد؛ حکومت هایـی کـه بـه فرمایِش 
خارجی هـا سـاخته شـدند و بدون آن کـه حمایِت مردم 
را بـا خـود داشـته باشـند، بـر آن هـا حکومـت راندند. 
نتیجـه چـه شـد، همیـن وضعیتی کـه همه شــاهِد آن 
هسـتیم؛ وضعیتـی که هـم باعث ناکامـی جامعۀ جهانی 
و سـازمان ملل در افغانسـتان شـده و هم باعث افزایش 

درد و رنـِج مـردم این کشـور. 

انتخابات؛ بُن بست 
افغانستان  در  جهانی  جامعۀ  ناکامی 

احمـد عمـران

دستۀ دولت ساز 
به دلیِل تقلب های 
سازمان یافته اش از 
هرگونه بحران در 
انتخابات استقبال 
می کند و حتا خون ریزی 
و کشمکش را به نفِع 
خود می داند. اشرف غنی 
به این باور است که 
مهم ترین مسأله در 
کشور این است که او به 
پیـروزی برسد، آن هم به 
هر قیمِت ممکن. و اگر 
این پیروزی سبب بحران 
شد و به کشتار انجامید، 
هیچ فرقی نمی کند؛ 
عده یی کشته می شوند و 
بعد سایرین به حاکمیِت 
او تمکین می کننـد. این 
دورنمایی ست که ارگ 
برای خود در نظر گرفته 
است. پس باید نسبت به 
وضعیِت انتخابات نگران 
بود و در این جاست که 
نقش یوناما و سازمان های 
نظیِر آن  که در افغانستان 
به عنوان همکار فعالیت 
می کنند، برجسته می شود 
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انتخابـات  نامـزدان  شـورای  و  انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای 
بـدون  آرای  بازشـماری  بـه  اشـاره  بـا  ریاسـت جمهوری 
بایومتریـک، می گوینـد کـه عملکـرد کمیسـیون انتخابات در 

ایـن مـورد خـاف قانـون و بحران آفریـن اسـت. 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری عملکرد فعلی 
کمیسـیون انتخابـات خـاف قانـون و بـدون مشـورت بـا 
شـرکای انتخاباتـی می دانـد و می افزایـد کـه شـمارش آرا با 

ایـن رویکـرد مـورد قبـول این نیسـت.
ایـن شـورا از کمیسـیون انتخابـات می خواهـد که تـا بر این 
رویکـرد خـود تجدیـد نظـر کـرد و راه حـل را بـه اسـاس 

مشـورت بـا شـرکای انتخاباتـی پیـش  بگیرد. 
در همیـن حـال، مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتی، باز 
شـماری آرا توسـط کمیسـیون انتخابـات را بحـران آفریـن 
می داننـد و می افزاینـد کـه اعـام نتیجـۀ انتخاباتـی بحـران 

بدتـر از ۲0۱۴ را ایجـاد خواهـد کـرد. 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری در خبرنامه یی 
کـه دیـروز منتشـر شـده، مخالفت خـود را با بازشـماری آرا 
ابـراز کـرده  و ایـن شـورا افـزوده تا زمانـی کـه آرای پاک و 
ناپـاک از هـم جدا نشـوند و مسـیِر شـمارش در پرتو اجماع 
نامـزدان محتـوای اطمینـان بخـش پیـدا نکند، بازشـماری به 
واسـطۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را مـورد تأییـد قـرار 

نمی دهـد.
در خبرنامـۀ شـورای نامزدان آمده اسـت: از رییـس و هیأت 
رهبـری کمیسـیون مسـتقل انتخابـات جـدی خواهشـمندیم 
تـا خبرهـای خـاف واقـع را بازتـاب ندهنـد، در جهـت 
مشـکات داخلی کمیسـیون توانایـی خود را بـه کار اندازند 
و از هماهنگی هـا و ترتیبـاِت خـاف رویه هـا، طرزالعمل هـا 

و لوایـح کمیسـیون بپرهیزنـد و احتـراز نمایند.
نامـزدان  شـورای  »بـا  اسـت:  شـده  تأکیـد  خبرنامـه  در 
ریاسـت جمهوری بـرای بازشـماری آرا مورد مشـورت قرار 
نگرفتـه و مشـارکت نمی نماینـد؛ بنابرایـن هرگونـه تصمیـم 
گیری هـای خـاف قانون را مـردود می شـمارد و در تضاد با 

منافـع عمومـی و ثبـات ملـی کشـور تلقـی می نمایـد«.
در همیـن حـال، نهادهـای ناظـر انتخاباتـی نیـز می گویند که 
از موضع گیری هـای برحـق تکت هـای انتخاباتـی حمایـت 

بحـران  را  بایومتریـک  بـدون  آرا  بـاز شـماری  و  می کننـد 
آفریـن می داننـد و می افزایـد کـه عملکـر بـدون مشـورت 
کمیسـیون انتخابـات تکـرار بحـران انتخابـات ۲0۱۴ اسـت. 
حبیـب اهلل شـینواری، رییـس برنامه هـای نهـادی انتخابات و 
شـفافیت)ایتوا( در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید 
کـه کارهـای بـدون برنامـه و سـنجش کمیسـیون انتخابات، 
از  ایـن کار می توانـد بدتـر  باشـد؛  می توانـد چالش آفریـن 

بحـران ۲0۱۴ را تکـرار کنـد.
فضـای  این کـه  دلیـل  بـه  کـه  می گویـد  شـینواری  آقـای 
امـروزی بـرای ایجـاد یـک حکومـت اشـتراکی و وحـدت 
ملـی اندک اسـت، بحرانـی شـدن انتخابات، کشـور را به لبۀ 

پرتـگاه خواهـد بـرد. 
رییـس برنامه هـای نهـاد ایتوا، کمیسـیون انتخابات به اشـتباه 
کـه  می گویـد  و  می کنـد  متهـم  ارا  شـمارش  رویکـرد  در 
کمیسـیون انتخابـات با احساسـات در ابتدا روند بازشـماری 
را بـدون مشـورت بـا شـرکاری انتخاباتـی آغاز کـرد و بعدا 
متوقـف شـدن ایـن بی اعتماد نسـبت به انتخابـات را افزایش 

داد. 
او گفـت کـه نهـاد ایتـوا، از موضع گیـری برحـق نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری مبنی بـر ۲۴۳۲ محل رأی دهی، 
دیوایس هـا،  محـات  ایـن  در  چـون  می کنیـم،  حمایـت 
کارت هـای حافظـه و ...، الدرک هسـتند؛ بنابرایـن تحریـم 
آن مـورد حمایـت اسـت، امـا در رابطـه ۲۱۱8 محـل دیگـر 
کمیسـیون شـکایات انتخابـات فیصلـه کـرده اسـت، باید از 

طـرف نامـزدان مـورد حمایـت قـرار گیـرد. 
آقـای شـینواری، می گویـد کـه شـمارش آرا با شـیوۀ کنونی 
محـل   ۲۱۱8 روی  منفـی  تأثیـر  و  اسـت  آفریـن  بحـران 

دارد.  رأی دهـی 
از سـویی هـم، کمیسـیون انتخابـات ۱۳۷هـزار و 6۳0 آرای 

قرنطین شـده را بـا اعتبـار اعـام کـرده اسـت. 
کمیسـیون گفته اسـت که این آرا از سـوی ریاسـت دبیرخانۀ 
و  ملـی  متخصصیـن  حضـور  در  و  انتخابـات  کمیسـیون 
بین المللـی تجزیـه و تحلیـل شـده و هیـچ مشـکلی نداشـته 

. ند ا
در همیـن حـال، تکـت  انتخاباتی ثبـات و همگرایی، گلبدین 

مـورد  در  را  مخالفت شـان  نبیـل  رحمـت اهلل  و  حکمتیـار 
بازشـماری آرا و با اعتبار شـناختن دسـت کم ۳00هزار آرای 
بـدون بایومتریـک شـده اعـام کـرده و حتـا هـواداران ایـن 
سـتاد ها مانـع رونـد بازشـماری آرا در برخـی از والیت هـا 

اند. شـده 
احمـد زبیـر حبیـب زاده، سـخنگوی بنیـاد انتخابات شـفاف 
چالـش زا  را  آرا  شـماری  بـاز  رونـد  نیـز  تیفـا  افغانسـتان 
می د  انـد و می افزایـد کـه وارد کـردن آرای بـدون بایومتریک 
و آرای که خارج از وقت معین )8 صبح - ۵ شـام( اسـتفاده 

شـده اسـت، سـبب چالشـی شـدن ایـن روند می گـردد. 
او گفـت که تحریـم تکت های انتخابات از روند بازشـماری 
آرا سـبب افزایـش بی اعتمـادی و غیـر قابـل قبـول بـودن به 

مـردم و شـرکای انتخایاتی گردیده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، فشـارهای سیاسـی در کمیسـیون های انتخاباتی 
سـبب شـده اسـت تـا تصامیـم در ایـن نهادهـا به نحـو غیر 
شـفاف و بـدون در نظر داشـت واقعیت گرفته شـود، ضعف 
انتخاباتـی سـبب شـده تـا عملکـر  مدیریـت در نهادهـای 
قـرار  شـهروندان  قبـول   مـورد  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

 . د نگیر
او همچنـان گفـت که عملکـرد فعلی کمیسـیون انتخابات ما 

را بـه بحـران بدتر از سـال ۲0۱۴ رهنمون می سـازد. 
در همیـن، حـال تیـم ثبـات و همگرایـی، دیروز در نشسـت 
بـرای  انتخابـات  کمیسـیون  تصمیـم  کـه  گفـت  خبـری 

بازشـماری آرا مـورد قبـول آنـان نیسـت. 
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس دسـتۀ انتخاباتی  ثبـات و همگرایی، 
در ایـن نشسـت کمیسـیون انتخابـات را نامسـتقل خوانـد 
و گفـت کـه هـر اتفـاق در آینـده بی افتـد، مسـوول آن تیـم 

متقلـب و کمیسـیون انتخابـات اسـت. 
در همیـن حـال، امـا تیـم دولت سـاز بـه بازشـمار آرا تأکید 
داشـته اسـت. امـراهلل صالـح معـاون تکـت انتخاباتـی دولت 
سـاز همزمـان بـا سـخنان دسـتۀ رییـس انتخابـات ثبـات و 
همگرایـی، ایـن تیـم را به پنهـان کردن شکسـت و اضطراب 

از طریـق نشسـت های خبـری متهـم کـرد. 
آقـای صالـح در حسـاب فیسـبوکش از تکت هـای انتخاباتی 
به ویـژه ثبـات و همگرایـی خواسـته تـا اجـازه دهنـد کـه 

کمیسـیون انتخابـات، مسـوولیت خـود را انجـام دهـد.

داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت 
انتخابـات  در  همگرایـی«  و  »ثبـات  تیـم  نامـزد  و  ملـی 
بـه  متهـم  را  انتخابـات  کمیسـیون  ریاسـت جمهوری، 
»نامسـتقل« بـودن می کنـد و می گویـد کـه کمیشـنران ایـن 
کمیسـیون زیر اثـر تیم »دولت سـاز« به رهبری محمداشـرف 

می کننـد. کار  غنـی 
آقـای عبـداهلل دیـروز یکشـنبه، ۲6 عقـرب در یـک نشسـت 
خبـری گفـت کـه »متقلبـان خـواب« سـناریوی سـال ۲0۱۴ 
را نیننـد، زیـرا بـه گفتـۀ او ایـن بار نامـزد برنده بـار دیگر به 

خاطـر »مصحلـت ضمیمـۀ قـدرت« نمی شـود.
رییـس اجرایـی بـار دیگـر تأکیـد کرد کـه روند بازشـمار را 
تحریم کرده اسـت و از کمیسـیون خواسـت تا در تصمیمش 

نظـر کند. تجدید 
در  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  گفـت  اجرایـی  رییـس 
چارچـوب قانـون و طرزالعمـل کار کننـد. او می گویـد کـه 
از پرسـش های  انتخابـات بـه بسـیاری  اعضـای کمیسـیون 
ناظـران ایـن تیـم و نیـز ناظـران »ملـی و بین المللـی« پاسـخ 
اگـر  عبـداهلل،  داکتـر  گفتـۀ  بـه  انـد.   نـداده  قناعت بخـش 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات اسـتقالیت خـود را حفـظ 
نکننـد، مشـروعیت پروسـۀ انتخابـات و مشـروعیت وظیفـۀ 

خودشـان زیـر پرسـش مـی رود.
رییـس اجرایی اظهار داشـت کـه تنها آن عـده از فیصله های 
مـردم  و  انتخاباتـی  تیم هـای  بـرای  انتخابـات  کمیسـیون 
و  انتخابـات  قانـون  مطابـق  کـه  بـود  خواهـد  پذیرفتنـی 
طرزالعمل های کمیسـیون باشـد. کمیسـیون انتخابات ناوقت 
یکشنبه شـب فیصلـه کرد که ۱۳۷ هـزار و 6۳0 آرای قرنطین 
شـده بـا اعتبـار شـناخته شـده و وارد سیسـتم می شـود؛ امـا 
ایـن تصمیـم کمیسـیون  دیـروز داکتـر عبـداهلل گفـت کـه 
نشـان می دهـد کـه کمیشـنران از تیـم دولت سـاز »دسـتور« 
می گیرنـد. رییـس اجرایـی گفـت که توقـع آنان این نیسـت 
و نبـود کـه کمیسـیون بـه عنـوان سـخنگوی تیم دولت سـاز 

کند.  عمـل 
محـل   ۲۴۲۳ از  کـه  کـرده  اعـام  انتخابـات  کمیسـیون 
برای شـان صنـدوق و اطاعـات آمـده، اما ایـن صندوق ها و 

اطاعـات فاقـد بایومتریـک اسـت، اکنـون آقای عبـداهلل این 
۲۴۲۳ محل هـا را »خیالـی« عنـوان می کنـد و می گویـد کـه 
سـقف محـات و صندوق هـای رأی دهـی پیـش از ایـن از 
سـوی شـرکت درمالوگ اعام شـده اسـت و کـم و زیاد آن 

بـه معنـای تقلب اسـت.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بیـان کرد کـه اضابه 
کـردن اطاعات ۲۴۲۳ محل به سـرور مرکـزی، »غیرقانونی« 
در  کـه  می گویـد  عبـداهلل  داکتـر  اسـت.  »غیرمشـروع«  و 
انتخابـات ۲0۱۴ و انتخابـات پارلمانـی سـال گذشـته بـرای 
برخـی نامـزدان صندوق های خیالی سـاخته شـد. ایـن نامزد 
انتخاتـی بـار دیگـر تأکیـد کرد کـه در رونـد بازشـماری آرا 
اشـتراک نمی کنـد و اگر کمیسـیون بـه تصمیم اش پافشـاری 

کنـد، ایـن تیـم »تصمیم هـای دیگـری« خواهـد گرفت.
داکتـر عبـداهلل می گویـد کـه کمیسـیون انتخابـات حتـا یـک 
مـورد هـم به مکتـوب این تیم و سـایر تیم ها پاسـِخ مکتوب 
نداده، بلکه پاسـخ کمیشـنران همیشـه شـفاهی بوده است. او 
در بخشـی از سـخنانش از نیروهـای امنیتـی سـتایش کرد و 
گفـت کـه از آنـان بـه عنوان ابزار سیاسـی اسـتفاده می شـود 
و ایـن کار »خیانـت ملـی« اسـت. رییـس اجرایـی در حالـی 
کـه از کسـی نـام نمی بـرد، امـا می گویـد کـه بـه نیروهـای 
امنیتـی دسـتور داده شـده تـا در برابـر معترضانـی کـه جلـو 
شـمارش آرا را گرفتـه انـد، شـلیک کننـد. او از نیروهـای 

امنیتـی خواسـت تـا در برابـر مـردم قـرار نگیرند.
اشـاره کـرد و  تیـم دولت سـاز  بـه  تلویحـًا  داکتـر عبـداهلل 

 ۲0۱۴ سـال  سـناریوی  می کننـد  فکـر  کـه  کسـانی  گفـت 
تکـرار می شـوند، خـواب می بیننـد. او گفـت کـه ایـن بـار 
نامـزد برنـده بـار دیگـر بـه خاطـر مصحلت ضمیمـۀ قدرت 
اسـت،  تقلـب  کـه  هرجایـی  کـه  می گویـد  او  نمی شـود. 
مدافـع آن تیـم دولت سـاز اسـت. آقـای عبـداهلل افـزود کـه 
هرجـا از تقلـب صحبـت می شـود، تیـم دولت سـاز »به خود 

می خـورد«.
داکتـر عبـداهلل محمداشـرف غنـی را »غاصـب« خوانـد کرد 
و گفـت: »شـرم بـاد بـر او کـه زیـر اداره اش یـک شـهروند 
بـه خاطـر خواسـت بـر حقش کشـته می شـود. آدمـی را که 
اشـاره کـردم، شـرم و حیـا ندارد و گرنـه کدام آدم انسـان به 

کشـته شـدن ۴۵ هـزار نیـروی امنیتـی افتخـار می کند«.
تصامیمـش  در  تـا  خواسـت  کمیسـیون  از  عبـداهلل  داکتـر 
تجدیـد  نظـر کنـد، ورنـه »مسـوول عواقـب« تصامیم شـان 
خواهنـد بـود. داکتـر عبـداهلل گفت کـه از هر وسـیلۀ قانونی 
و مشـروعی بـرای جلوگیـری از تقلـب کار خواهـد گرفت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـوند که روند بازشـماری 
آرا دو روز پیـش متوقـف شـده بود، امـا دیروز بـار دیگر از 
سـر گرفته شـد، امـا بازهـم شـماری از هـواداران و اعضای 
سـتادهای انتخاباتـی بـه شـمول تیـم ثبـات و همگرایـی بـا 
کمیسـیون های  دروازه هـای  تحصـن،  و  تظاهـرات  برپایـی 
والیتـی انتخابـات را بسـتند و مانع روند بازشـماری شـدند. 
در جریـان درگیـری نیروهـای امنیتی با معترضـان در والیت 
کنـدز، یـک ناظـر تیـم ثبـات و همگرایـی نیـز کشـته شـد. 
در حـال حاضـر رونـد بازشـماری در والیت هـای کنـدز، 
فاریـاب، بغـان، پروان، تخار، کاپیسـا، پنجشـیر و سـمنگان 

اسـت. متوقف 
دو روز پیـش موالنـا عبـداهلل، کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات 
نیـز کارکرد برخی از کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات را زیر 
پرسـش بـرد. آقـای عبداهلل در یک نشسـت خبـری گفت که 
یونامـا یـا دفتـر نماینده گـی سـازمان ملـل در افغانسـتان در 
کار کمیسـیون مداخلـه می کنـد و زمینـه مداخلـه را برخی از 

اعضـای ارشـد کمیسـیون فراهـم کرده اند.

عبداهلل عبداهلل:
کمیسیون انتخابات »سخنگو« و »فرمانبر« تیِم دولت ساز شده است

»متقلبان خواب 2014 را نبینند، زیرا نامزد برنده بار دیگر به خاطر مصلحت ضمیمۀ قدرت نمی شود«

شورای نامزدان و نهادهای ناظر:

آغاز بازشماری آرا خالف قانون و بحران آفرین است
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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محمــت پرینچــک، پژوهشــگر تاریــخ و علــوم 
سیاســی فرزنــد دوغــو پرینچــک رهبــر حــزب 
وطــِن ترکیــه و از چهره هــای مهــِم طیــف 
ــا،  ــت. از او کتاب ه ــه اس ــیاگرایاِن ترکی اوراس
مقــاالت و یادداشــت های متعــددی دربــارۀ 
ــباِت  ــخ مناس ــیه و تاری ــه و روس ــط ترکی رواب
ــراً او در  ــت. اخی ــده اس ــر ش ــور منتش دو کش
یادداشــتی در روزنامــۀ »آیدینلیــک« ترکیــه 
ــی  ــن طرح ــیه در تدوی ــت روس ــدام دول از اق
بــرای آینــدۀ خاورمیانــه و شــمال آفریقــا خبــر 
داد و بــه معرفــی آن پرداخــت. مطلــب حاضــر 

ــت.  ــت اس ــن یادداش ــی از ای گزیده ی
ــوان  ــا عن ــتی ب ــک در یادداش ــت پرینچ محم
»طــرح مســکو بــرای خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــا« کــه ۱9 و ۲0 ســپتامبر ســال جاری 
در روزنامــۀ آیدینلیــک منتشــر شــد، بــه ابتــکار 
مقامــات روس در تدویــن طرحــی بــرای آیندۀ 
ــل  ــتۀ وی، حاص ــه نوش ــت. ب ــه پرداخ منطق
ایاالت متحــده  بــزرگ  خاورمیانــۀ  طــرح 
ــی  ــی قوم ــج جدایی طلب ــه، تروی ــرای منطق ب
مذهبــی  افراط گرایــی  و  وهابی گــری  و 
بــوده اســت. پیامــد گســترش وهابی گــری 
کیــان  تهدیــد  مذهبــی  افراط گرایــی  و 
ــا  ــارزه ب ــود. مب ــه ب ــی در منطق ــای مل دولت ه
افراط گرایــی دینــی بــه بهانه یــی مضاعــف 
ــه و شــمال  ــور خاورمیان ــه در ام ــرای مداخل ب
بــرای ســازمان هایی  بــدل شــد و  آفریقــا 
ماننــد حــزب کارگــران کردســتان ترکیــه 
دموکراتیــک  اتحــاد  حــزب  و  )پ.ک.ک( 
کردســتان ســوریه )پ.ی.د( کــه در جبهــۀ 
گرفتنــد،  قــرار  افراط گرایــان  بــا  جنــگ 
ــرح  ــود، ط ــن وج ــا ای ــد. ب ــروعیت آفری مش
امریکایــی خاورمیانــۀ بــزرگ شکســت خــورده 
طرح هــای  تدویــن  درصــدد  واشــنگتن  و 
ــام از  ــان اس ــر جه ــلطه ب ــرای س ــدی ب جدی
طریــق بازآرایــی نقشــۀ منطقــه برآمــده اســت. 
ــیه از  ــی روس ــتگاه های اطاعات ــه دس زمانی ک
ــدند،  ــده آگاه ش ــِد ایاالت متح ــای جدی طرح ه
ــًا  ــر صرف ــه دیگ ــت ک ــم گرف ــکو تصمی مس
کارشناســان  ایــن رو  از  نباشــد.  نظاره گــر 
ــخصیت های  ــردی و ش ــی و راهب نظامی-امنیت
ــن  ــه کار تدوی ــت ب ــیه دس ــت روس ــِم دول مه
یــک طــرِح جدیــد بــرای آینــدۀ منطقــه زدنــد. 
مســالۀ اصلــی ایــن اســت: »اکنــون کــه طــرح 
ــن  ــم نوی ــزرگ و نظ ــۀ ب ــی خاورمیان امریکای
جهانــی دچــار ناکامــی شــده اســت، چــه 
چیــز بایــد جایگزیــن آن شــود؟« زیــرا بــدون 
ــا  ــل ب ــکار عم ــن، ابت ــرح جایگزی ــود ط وج

ــود. ــد ب ــنگتن خواه واش

هدف طرح روسیه و سه رکِن آن
 -۱ از:  عبارتنــد  روســیه  طــرح  اهــداف 
جلوگیــری از تحقــق طــرح جدیــد امریــکا در 
ــری  ــا؛ ۲- بهره گی ــمال آفریق ــه و ش خاورمیان
ــزرگ  ــۀ ب ــرح خاورمیان ــی ط از فرصــت ناکام
بــرای تحقــق گزینــۀ اوراســیاگرایی؛ ۳- پایــان 
ــه  ــورهای منطق ــان کش ــات می ــه منازع دادن ب
و ایجــاد جبهــۀ واحــد در برابــر امریــکا؛ 
متحــدان  از  امریــکا  محروم کــردن   -۴ و 
منطقه یــی اش. بــرای بــه ثمــر رســیدن اهــداف 
ــر  ــی ب ــه فرهنگ ــور در وج ــرح مزب ــاال، ط ب
اهمیــت تضــاد بیــن تصــوف و وهابیــت/ 

ســنتی  اســام  دارد.  تأکیــد  ســلفی گری 
)تصــوف( بــه مثابــه پدیده یــی بومــی در جهان 
اســام قابلیــِت آن را دارد کــه همچــون متحدی 
ــای  ــا و گروه ه ــا جریان ه ــارزه ب ــم در مب مه
افراطــِی وارداتــی و ســاخته و پرداختــۀ غــرب 
ــیه در  ــرح روس ــع ط ــه ضل ــد. س ــه کار آی ب
ـ  آنــکارا  ـ  مســکو  بین المللــی،  عرصــۀ 
ــه  ــی وج ــاف سیاس ــن ائت ــتند. ای ــران هس ته
عقیدتــی نیــز دارد و موجــب اتحــاد مســیحیِت 
ارتدوکــس، اســام ســنی و اســام شــیعی 
ــن  ــاذ ای ــه اتخ ــا را ب ــه روس ه ــود. آنچ می ش
ــۀ موفــق آن هــا  رویکــرد رهنمــون شــد، تجرب
طــی جنگ هــای چچــن و اســتفاده از ظرفیــت 

ــود. ــت ب ــا وهابی ــارزه ب ــوف در مب تص

محور مسکو ـ تهران ـ آنکارا
ــرح  ــن ط ــات ای ــک، مطالع ــتۀ پرینچ ــه نوش ب
بــه شــکِل محرمانــه انجــام شــده اســت. 
ــه  ــی نیافت ــورِت نهای ــوز ص ــرح هن ــه ط اگرچ
ــت  ــد دول ــورد تأیی ــی آن م ــا چارچــوب کل ام
باالتریــن  در  طــرح  ایــن  اســت.  روســیه 
ــی  ــوز بررس ــود و هن ــری می ش ــطوح پیگی س
ــه دارد.  ــات آن ادام ــاره جزیی ــر درب و تبادل نظ
پرینچــک مدعــی اســت کــه پــس از اطــاع از 
ــر آن شــدند  ایــن طــرح، وی و همفکرانــش ب
کــه افــکار عمومــی ترکیــه و منطقــه را نســبت 
بــه ذهنیــِت روســیه آگاه کننــد تــا پیشــنهادها، 
ــخۀ  ــروری در نس ــات ض ــادات و اصاح انتق

ــود. ــرح لحــاظ ش ــی ط نهای

و  بــزرگ  خاورمیانــۀ  طــرح  شکســت 
رو پیــِش  فرصت هــای 

ــرایط  ــه ش ــت ب ــا عنای ــث ب ــورد بح ــرح م ط
جدیــد ژئوپلیتیــِک خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
می توانــد نقشــۀ راهــی بــرای ایجــاد تحــول در 
راســتای اوراســیاگرایی قلمداد شــود. شکســت 
داعــش در ســوریه و عــراق، ناکامی بهــار عربی 
و بحــران جهانــی لیبرالیســم، فرصت هــای 
جدیــدی بــرای ایجــاد ثبــات در منطقــه و 
ــی و  ــِی چندقطب ــم جهان ــک نظ شــکل گیری ی
ــند  ــرده اســت. براســاس س ــه ایجــاد ک عادالن
ــا اجــرای ایــن طــرح، مــردم منطقــه  حاضــر ب
از ســلطۀ خارجــی رهــا خواهنــد شــد، از 
ــده  ــت های ایاالت متح ــر سیاس ــرات ویرانگ اث
در منطقــه کاســته و ائتاف هــای منطقه یــی 
مبتنــی  بــر ایجــاد تعــادل در منافــع ژئوپلیتیــک 
و همزیســتی میــان اشــکال ســنتی اســام 

ــت.  ــد گرف شــکل خواه

مثلث مسکو ـ آنکارا ـ تهران
اســاس ایــن ســاختار اوراســیایی بــر همــکاری 
ـ  آنــکارا  ـ  مســکو  ســه جانبه  راهبــردی 
تهــران قــرار دارد کــه نطفــۀ آن در رونــد 
ــی  ــود تمام ــن وج ــا ای ــد. ب ــته ش ــتانه بس آس
ــتان  ــر، پاکس ــم از مص ــه )اع ــورهای منطق کش
ــرال را رد  ــوژی نئولیب ــه ایدیول ــران( ک و دیگ
می کننــد و خواســتار ایجــاد جهــان چندقطبــی 
و  فرهنــگ  هویــت  از  پاســداری  پــی  در 
ــه  ــد ب ــتند، می توانن ــش هس ــنت های خوی س
ــه  ــیه، ترکی ــه روس ــا ک ــد. از آن ج آن بپیوندن
مســیحیت  ســنت های  نماینــدۀ  ایــران  و 
ارتدکــس، تصــوف و تشــیع هســتند و پیشــینۀ 

ــد  ــد،  بای ــزرگ دارن ــای ب تشــکیل امپراتوری ه
ژئوپلیتیــک  و  فرهنگــی  آینــدۀ  مســوولیت 
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا را عهده دار شــوند. 
ــیا و  ــد« اوراس ــیه »هارتلن ــرح روس ــن ط در ای
ــه  ــی علی ــۀ بین الملل ــی در عرص ــدرت اصل ق
آتانتیک گرایــی  و  جهانی ســازی  فرآینــد 
اســت. از منظــر فرهنگــی نیــز روســیه در 
ــد  ــرب می توان ــط غ ــای منح ــا دنی ــاس ب قی
الگــوی بدیــل بــرای جهــاِن مســیحیت باشــد. 
طبــق ایــن ســند، ایــران شــیعی متضمــن 
تجربــۀ منحصر به فــردی از انقــاب معنــوی 
ــهادت طلبی  ــگ ش ــا فرهن ــان معاصــر ب در جه
ــازش ناپذیر  ــارزۀ س ــدی از مب ــۀ بی مانن و نمون
ــی در  ــی و مذهب ــای مل ــظ آرمان ه ــرای حف ب

ــت. ــی اس ــار خارج ــر فش براب

آیندۀ متحدان ایاالت  متحده
ــا  ــد ب ــه می توان ــرح ترکی ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــای  ــم در احی ــی مه ــوف، نقش ــه تص ــکا ب ات
ــم ســنی مذهب  ــد و عال اســام ســنتی ایفــا کن
را از شــِر گروه هــای تکفیــرِی مــورد حمایــت 
ــد.  ــه برهان ــکا و برخــی کشــورهای منطق امری
پیش بینــی می شــود کــه بــا نهایی شــدن و 
ــدان  ــیاگرایانه، متح ــرح اوراس ــن ط ــی ای معرف
ــراییل،  ــژه اس ــه )به وی ــکا در منطق ــنتی امری س
ــک  ــر ی ــر( در براب ــعودی و قط ــتان س عربس
می گیرنــد:  قــرار  سرنوشت ســاز  دوراهــی 
ادامــۀ وفــاداری بــه واشــنگتن یــا اتخــاذ یــک 
مســیر مســتقل و هم راســتا بــا اوراســیا. آینــدۀ 
ــه  ــم نهفت ــن تصمی ــه در ای ــای منطق دولت ه
ــن  ــق چنی ــه تحق ــرد ک ــان ک ــد اذع اســت. بای
ــًا شــدنی  ــته اساس ــال های گذش طرحــی در س
نبــود امــا بــا دســتاوردهای رونــد آســتانه 

ــد. ــن می نمای ــق آن ممک تحق

از طرح خاورمیانۀ بزرگ تا امروز
ــان  ــه از زم ــاالت  متحــده در منطق ــات ای اقدام
ــزرگ  ــۀ ب ــرح خاورمیان ــدن ط ــان آم ــه می ب
تاکنــون را می تــوان چنیــن خاصــه کــرد: 
در آغــاز قــرن بیســت ویکم ایاالت متحــده 
بــا پشــتیبانی اســراییل ســعی در تحقــق طــرح 
خاورمیانــۀ بــزرگ داشــت کــه توســط محافــل 
ــردن  ــدد بی ثبات ک ــد و درص ــه ش ــوکان تهی نئ
ــران  ــا ای ــا ت ــمال آفریق ــه از ش ــر منطق سراس
بــود. تهاجــم ایاالت متحــده بــه افغانســتان 
و عــراق بــه بهانه هــای واهــی منجــر بــه 
ــلفی و  ــری س ــای تکفی ــد گروه ه ــور فرآین ظه
ــوع بهــار  ــا وق ــد ب ــن رون تروریســتی شــد. ای
عربــی کــه پیامــد آن بازآرایــی مرزها و ســقوط 
رژیم هــای ســکوالری بــود کــه ســال های 
تنــدرو  اســام گرایان  فعالیــت  از  ســال 
جلوگیــری می کردنــد، شــتاب گرفــت. امریــکا 
از تغییــر رژیــم در تونــس، مصــر و لیبــی 
ــوریه  ــه س ــت ب ــپس نوب ــرد و س ــتیبانی ک پش
ــه  ــه خاورمیان ــا بازگشــت روســیه ب رســید؛ ام
ــتخوش  ــه را دس ــک منطق ــم انداز ژئوپلیتی چش

ــرد. ــدی ک ــی ج دگرگون
مســکو داعــش را شکســت داد، ســوریه را 
بــه  بــرای  نئوکان هــا  برنامــۀ  و  کــرد  آزاد 
متوقــف  را  خاورمیانــه  آشوب کشــاندن 
کشــورهای  قرارگرفتــن  آن  نتیجــۀ  کــرد. 
ــر  ــه ب ــکا در منطق ــد امری ــا متح ــرف ی بی ط

ــا  ــی اســت: اوراســیاگرایی ی ــک دوراه ســر ی
آتانتیک گرایــی. مداخلــۀ روســیه پــرده از 
چهــرۀ بی اعتبــار و ویرانگــر سیاســت خارجــی 
امریــکا برداشــت. اکنــون آشــکار شــده اســت 
کــه واشــنگتن درصــورت مواجه شــدن بــا 
ــت  ــل دس ــدون تعل ــاده گی و ب ــت به س مقاوم
خــود  قدیمــی  وابســته گان  از  حمایــت  از 
می کشــد. بنابرایــن بســیاری از متحــدان ســابق 
ایــاالت  متحــده )ترکیــه، عــراق، مصــر و قطــر( 
بــه صرافــت تجدیــد نظــر در مناســباِت خــود 
ــج  ــد و به تدری ــرا افتادن ــا اردوگاه آتانتیک گ ب
بــه بی طرفــی یــا اوراســیاگرایی روی آوردنــد. 
بــا انتخــاب ترامــپ بــه ریاســت جمهوری 
اوضــاع ایاالت متحــده در منطقــه بیــش از 
پیــش دشــوار شــده اســت. رییس جمهــور 
ضدایرانــی  و  اســراییل  دوســت دار 
اســت  نتوانســته  تاکنــون  ایاالت متحــده 
الگــوی جدیــدی مطابــق بــا واقعیت هــای 
جدیــد ژئوپلیتیــِک خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
ــرای قدرت هــای  ــی ب ــن فرصت ــه دهــد. ای ارای
ــا سرنوشــت منطقــه را در  اوراســیایی اســت ت

ــد.  ــت گیرن دس

به جــای  جهانی شــدن  بــا  ضدیــت 
امریــکا ضدیــت بــا 

ایــن ســند بــر ضــرورت محــدود کــردن 
ــا  ــه و شــمال آفریق ــکا در خاورمیان ــوذ امری نف
جهانی شــدن  ضــد  جریــان  از  حمایــت  و 
و ضــد اشــغال گری به جــای ضدیــت بــا 
ــد. ایــن رویکــرد  ــد می کن ــکا تأکی ــت امری دول
کارزار  جریــان  در  ترامــپ  شــعارهای  بــا 
انتخاباتــی اش و انتظــارات واقعــی اکثریــت 

ــدارد. ــادی ن ــز تض ــکا نی ــردم آمری م
ایران و جهان شیعه

در ایــن ســند راجــع بــه ایــران نکاتــی مطــرح 
شــده اســت: تأثیــر ایــران و نقــش عامــل 
اخیــر  ســال های  در  خاورمیانــه  در  شــیعه 
تقویــت شــده اســت. حکومــت ایــران اکنــون 
ــۀ  ــق مرحل ــی تحق ــالۀ چگونه گ ــر مس در براب
دوم انقــاب شــیعی قــرار دارد. جغرافیــای 
شــیعه بــه غیــر از ایــران شــامل عــراق، 
ــتان  ــن و افغانس ــن، بحری ــان، یم ــوریه، لبن س
ــِگ واحــد اســت  ــک فرهن ــود. تشــیع ی می ش
ــان  ــق جه ــایر مناط ــد س ــیعه مانن ــان ش و جه
اســام در نتیجــۀ سیاســت های اســتعماری 
غــرب تجزیــه شــده اســت. ایــران بــه واســطۀ 
بازگشــت بــه ریشــه های مقــدس خــود و 
ــبب  ــه س ــر و ب ــای معاص ــه دنی ــورش علی ش
برخــورداری از یــک راهبــرد نهادینــه، الگویــی 

ــت. ــع اوراسیاس ــرای جوام ب

جایگاه تصوف در جهان سنی
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در بســیاری 
ــود دارد.  ــوف وج ــامی تص ــورهای اس از کش
ــوف،  ــنتی تص ــب س ــا دو قط ــمال آفریق در ش
مراکــش در غــرب و قاهــره در شــرق هســتند. 
گــزارش همچنیــن بــه میــراث فکــری رنه گنون 
در شــمال آفریقــا و امــکان بهره گیــری از آن در 
ــری  ــلطۀ خارجــی و وهابی گ ــه س ــارزه علی مب
ــتان  ــوف پاکس ــر تص ــز دیگ ــاره دارد. مرک اش
ــا  ــتان ب ــمکش پاکس ــطۀ کش ــه واس ــت. ب اس
امریــکا و بریتانیــا بــر ســِر افغانســتان می تــوان 

راهبــردی  محــور  شــکل گیری  احتمــال  از 
مکمــل  به عنــوان  اســام آباد  ـ  مســکو 
محورهــای مســکو ـ آنــکارا و مســکو ـ تهــران 
ســخن گفــت. نویســنده گان گــزارش بــر ایــن 
باورنــد کــه بــا احیــای تصــوف می تــوان 
ــنت  ــل س ــع اه ــن جوام ــتراکی بی ــۀ اش نقط
ــه  )اعــم از عــرب و غیــر عــرب( در خاورمیان
ــل  ــد ح ــن کلی ــا همی ــه بس ــرد و چ ــاد ک ایج
ــه از  ــدۀ خاورمیان ــکات پیچی ــی از مش بخش
جملــه دســتیابی بــه تفاهــم میــان اهــل ســنت، 
مســالۀ  همچنیــن  و  مســیحیان  و  شــیعیان 
ــدت  ــاد وح ــا و ایج ــالۀ ُکرده ــطین، مس فلس
ــان، ســوریه و  ــراق، لبن ــی در افغانســتان، ع مل

ــی باشــد. لیب

آیا امریکا، عربستان را قربانی می کند؟
روســی،  کارشناســان  و  مقامــات  به نظــر 
عربســتان ســعودی و دیگــر پادشــاهی های 
ــوریه  ــت در س ــس از شکس ــارس پ ــج ف خلی
ــت  ــد. حکوم ــرار دارن ــی ق ــع بغرنج در وض
ــدی  ــای ج ــه بحران ه ــش ب ــتان در واکن عربس
ــی،  ــای وهاب ــن علم ــنودی بی ــود ناخش و وج
مــردم  عمــوم  و  ســلطنتی  خانــدان  افــراد 
دســت بــه تغییــرات شــگفت آوری زده اســت. 
عربســتان ســعودی نزدیک تریــن متحــد امریــکا 
در منطقــه و در عیــن حــال فریب خورده تریــن 
اســت.  خاورمیانــه  در  واشــنگتن  شــریک 
ــنگتن،  ــرای واش ــعودی ها ب ــی س ــرد اصل کارک
گوشــت دم تــوپ در درگیــری بــا تهــران 
معتقدنــد  گــزارش  نویســنده گان  اســت. 
برخــاف اســراییل عربســتان ســعودی در نظــر 
ــی  ــد قربان امریــکا شــریکی اســت کــه می توان
شــود. از ایــن رو چنــدان جای شــگفتی نیســت 
کــه امریکایی هــا از تجزیــۀ عربســتان ســعودی 

ــد.  ــخن بگوین س

ــای  ــوولیت قدرت ه ــراییل و مس ــۀ اس گزین
اوراســیایی

سرنوشــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــش آن در اردوگاه  ــه نق ــه ب ــا توج ــراییل ب اس
شــد.  خواهــد  مشــخص  آتانتیک گرایــی 
ــرای  ــه نخســت ب ــزرگ ک ــۀ ب طــرح خاورمیان
نئوکان هــا  تأمیــن منافــع تل آویــو توســط 
ــر شکســت خــورده  ــود، دیگ ــده ب ــن ش تدوی
دگرگــون  منطقــه  در  قــوا  تــوازن  اســت. 
ــا  ــا ب ــون اســراییل فرصــت دارد ت شــده و اکن
جایــگاه  آتانتیک گرایــی،  اردوگاه  وانهــادن 
ــد.  ــیاگرایی بیاب ــوب اوراس ــود را در چارچ خ
ــراییل  ــِک اس ــت ژئوپلیتی ــن امنی ــکو ضام مس
ــوان  ــدس به عن ــگاه ق ــظ جای ــن حف و همچنی
ــود. ــی خواهــد ب یــک شــهر مقــدس بین الملل
در پایــان ایــن ســند ضمــن تأکیــد بــر این کــه 
اکنــون همــۀ نگاه هــا بــه اتحــاد نوظهــور 
ــده،  ــز ش ــی متمرک ــیعی ـ صوف ــی ـ ش روس
آمــده اســت: نه تنهــا آینــدۀ خاورمیانــه و 
ــاِن  ــت کل جه ــه سرنوش ــا بلک ــمال آفریق ش
ــا  ــه آی ــن دارد ک ــه ای ــته گی ب ــی بس چندقطب
قدرت هــای اوراســیایی شایســته گی انجــام 
آن هــا  به عهــدۀ  کــه  دارنــد  را  وظیفه یــی 

ــت؟ ــده اس ــته ش گذاش
منبع: دنیـای اقتصاد، ۲۳ آبان ۱۳۹۸

طـرِح 
محرمانۀ روسیه 
برای خاورمیانه

علی کالیراد، استاد تاریخ دانشگاه تهران
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داستان میان میر ولی و پادشاه
همان گونـــه در مثنـــوی اســـرار خـــودی 
داســـتاِن جالبـــی از شـــیخ میان میـــر 
ـــاه  ـــه ش ـــت ک ـــوده اس ـــر نم ـــی را ذک ول
ـــود.  ـــداِن وی ب ـــه مری ـــتان از جمل هندوس
شـــاه، روزی تصمیـــم گرفـــت تـــا بـــا 
لشـــکر انبوهـــی بـــه شـــهری یـــورش 
ببـــرد، بـــه نـــزد مرشـــد آمـــد و از وی 
ــاعتی  ــد سـ ــرد. مرشـ ــا کـ ــب دعـ طلـ
خامـــوش مانـــد تـــا آن کـــه مریـــِد 
نکته دانـــی ُمهـــر خاموشـــی را شکســـت 
و ســـکۀ زری کـــه بـــه  دســـت داشـــت، بـــه 
ـــای  ـــت: به ج ـــرد و گف ـــم ک ـــاه تقدی پادش
ــم  ــزی و درهـ ــا را بریـ ــه خون هـ این کـ
و دینـــاری به دســـت بیـــاوری، ایـــن 
ــت  ــر و از آزار و اذیـ ــکۀ زر را برگیـ سـ
ــردار.  ــت بـ ــاره دسـ ــان های بی چـ انسـ

حضرت شیخ میان میر ولی
هر خفی از نور جان او جلی
بر طریق مصطفی محکم پئی
نغمۀ عشق و محبت را نئی

بر در او جبه فرسا آسمان 
از مریدانش شِه هندوستان

شاه تخم حرص در دل کاشتی
قصد تسخیر ممالک داشتی

از هوس آتش به جان افروختی 
 

تیغ را هل من مزید آموختی
رفت پیش شیخ گردون پایه یی

تا بگیرد از دعا سرمایه یی
شیخ از گفتار شه خاموش ماند
بزم درویشان سراپا گوش ماند
تا مریدی سکۀ سیمین به دست

لب گشود و ُمهر خاموشی شکست
گفت این نذر حقیر از من پذیر
ای ز حق آواره گان را دستگیر

غوطه ها زد در خوی محنت تنم
تا گره زد درهمی را دامنم

گفـــت شـــیخ: ایـــن زر حـــق ســـلطان 
ماســـت

آنکه در پیراهن شاهی گداست
حکمران مهر و ماه و انجم است

شاه ما مفلس ترین مردم است
ــه  ــب دوختـ ــوان اجانـ ــر خـ ــده بـ دیـ

است 
آتش جوعش جهانی سوخته است

خلق در فریاد از ناداری اش
از تهی دستی، ضعیف آزاری اش

در داســـتان فـــوق دیـــده می شـــود 
کـــه پادشـــاه، فقیـــر اســـت و آن مریـــد 
ـــت  ـــه  دس ـــیمینی ب ـــکۀ س ـــه س ـــیخ ک ش
ــد.  ــش می کنـ ــاه بخشـ ــرای شـ دارد، بـ
انـــد  خودشـــناس  درویش مـــرداِن 
ــدا را  ــان خـ ــور خودی شـ ــا نـ ــه بـ کـ
ـــت  ـــق و معرف ـــگاه عش ـــا ن ـــد و ب می بینن

ــایند. ــر می گشـ ــق نظـ ــه حقایـ بـ
ـــرای  ـــاهی ب ـــه پادش ـــد ک ـــل کرده ان     نق
ـــش دســـتور  ـــرِب خوی یکـــی از وزرای مق
ـــام  ـــت تم ـــی، لیس ـــدت معین ـــا در م داد ت
ـــب داده و حضـــور  ـــهر را ترتی ـــاِن ش گدای
ـــود  ـــا خ ـــر ب ـــد. وزی ـــم کن ـــان تقدی ایش
ـــد،  ـــاز کن ـــه کار را از کجـــا آغ اندیشـــید ک
ــوع  ــهر دو نـ ــه در شـ ــد کـ ــه شـ متوجـ
ـــه در  ـــد ک ـــی ان ـــی گدایان ـــت: یک گداس
ـــزی  ـــا عاج ـــته اند و ب ـــاده نشس ـــار ج کن
و تضـــرع از مـــردم ســـؤال می کننـــد و 

نـدیشه اقبـال فقـر در ا
به مناسبت  یک صد و چهل و دومین سالگشت تولد عالمه داکتر محمد اقبال

 در داسـتان فـوق دیـده می شـود کـه پادشـاه، فقیـر اسـت و آن مریـد شـیخ که سـکۀ سـیمینی به 
 دسـت دارد، بـرای شـاه بخشـش می کنـد. درویش مـرداِن خودشـناس انـد کـه بـا نـور خودی شـان

.خـدا را می بیننـد و بـا نـگاه عشـق و معرفـت بـه حقایـق نظـر می گشـایند
 نقـل کرده انـد کـه پادشـاهی بـرای یکـی از وزرای مقرِب خویش دسـتور داد تـا در مدت معینی،    
 لیسـت تمـام گدایـاِن شـهر را ترتیـب داده و حضـور ایشـان تقدیـم کنـد. وزیـر بـا خود اندیشـید
 کـه کار را از کجـا آغـاز کنـد، متوجـه شـد کـه در شـهر دو نـوع گداسـت: یکـی گدایانـی انـد کـه در
 کنـار جـاده نشسـته اند و بـا عاجـزی و تضـرع از مـردم سـؤال می کننـد و بـه انـدک متاعـی قناعـت
 می کننـد. دوم، گدایانـی اسـت کـه بـر تخـت نشسـته اند و بـه  زور و ِخدعـه و نیرنـگ، هرقـدر کـه

خواسـته باشـند، مـال و دارایـِی مـردم را می سـتانند و از آن هـا سـپاس نیـز نمی کننـد

بـــه انـــدک متاعـــی قناعـــت می کننـــد. 
دوم، گدایانـــی اســـت کـــه بـــر تخـــت 
بـــه  زور و ِخدعـــه و  نشســـته اند و 
ـــند،  ـــته باش ـــه خواس ـــدر ک ـــگ، هرق نیرن
مـــال و دارایـــِی مـــردم را می ســـتانند و 

از آن هـــا ســـپاس نیـــز نمی کننـــد.
ـــام پادشـــاه را در صـــدر لیســـت  ـــر، ن وزی
ـــای وزرا  ـــال آن، نام ه ـــه دنب ـــت و ب نوش
و اعضـــای کابینـــه اش را درج کـــرد؛ 
وقتـــی گـــزارش را روی میـــز پادشـــاه 
ـــه  ـــد ک ـــفته ش ـــاه برآش ـــت، پادش گذاش
ــت  ــدر لیسـ ــام وی در صـ ــه نـ چگونـ
ـــد،  ـــی بع ـــا لخت ـــت ام ـــده اس ـــته ش نوش
ــن  ــت همیـ ــه حقیقـ ــد کـ ــه شـ متوجـ

اســـت. 

ابراهیم ادهم و شقیق بلخی
ــتان  ــوم، داسـ ــی مرحـ ــتاد خلیلـ     اسـ
ـــل  ـــقیق بلخـــی را نق ـــم و ش ـــم اده ابراهی
ـــم  ـــم اده ـــه روزی ابراهی ـــت ک ـــرده اس ک
از شـــقیق بلخـــی پرســـید: تعریـــف شـــما 
ـــر  ـــت: اگ ـــقیق گف ـــت؟ ش ـــد چیس از زه
ـــم  ـــپاس می کنی ـــم و س ـــم می خوری یافتی
ـــم  ـــم. ابراهی ـــر می کنی ـــم صب ـــر نیافتی و اگ
گفـــت: ســـگان خراســـان نیـــز چنیـــن 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــد ای ـــد! زه ـــی دارن خصلت
ــران کنـــی و  ــار دیگـ ــر یافتـــی، نثـ اگـ
ـــی! ـــر کن ـــه صب ـــر صدق ـــی، ب ـــر نیافت اگ

شنیده ام که شه ملک فقر، ابراهیم 
بـــه لطـــف کـــرد شـــبی از شـــقیق 

استفســـار

ــی  ــان زنده گـ ــه سـ ــز! چـ ــه »ای عزیـ کـ
کنـــی تأمیـــن

در ایـــن ســـرای دو در در شـــکنج لیـــل 
و نهـــار؟«

ـــم  ـــتی نمای ـــه »در نیس ـــت ک ـــر گف ـــه فخ ب
ـــر صب

وگر بیابم چیزی شوم سپاس گزار«
ــل  ــرط اهـ ــن شـ ــه »ایـ ــواب داد کـ جـ

ــت ــت نیسـ همـ
کـــه از ســـگان خراســـان شـــود پدیـــد 

ــن کار ایـ
رجـــال حـــق چـــو نیابنـــد، شـــکر 

ینـــد می گو
چو یافتند، نمایند بهر دوست نثار«

    همان گونـــه اســـتاد خلیلـــی داســـتان 
ــز در  ــی نغـ ــا زبانـ ــم را بـ ــم ادهـ ابراهیـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــوده اسـ ــل نمـ ــعر نقـ شـ
پادشـــاهی پشـــت کـــرد و راه فقـــر و 

ــت: ــش گرفـ ــی را در پیـ درویشـ
شنیدم که سلطان بی تاج و تخت

چو از بلخ بامی بدر برد رخت
هم از تاج بگذشت و هم از سپاه

هم از کشور و مسند و بارگاه
نمدپاره یی از شبانان گرفت

شبانگاه راه بیابان گرفت
روان شد به عزمی که یابد نشان 

ز راز جهان آفرین و جهان
به سر برد عمری به آواره گی

در اطراف گیتی به بی چاره گی
مهین بانوی شاه، بیتاب شد
سراسیمه مانند سیماب شد

سراپرده بیرون زد از شهر بند

به دنبال شه با دل دردمند
بدر برد از شهر فرزند خویش 

جگرگوشه طفل برومند خویش
پس از راه پیمایی و مشکات

رسیدند روزی کنار فرات
بدیدند گم کرده خویش را
شه بلخ سلطان درویش را

که چون بینوایان نشسته به خاک 
به تن جامۀ کهنه یی چاک چاک
به سوزن همی دوخت پیراهنش

گهی آستین و گهی دامنش 
چو بانو نگه کرد در شهریار

بر آن حال افسردۀ رنج بار
نیایش بنا کرد و افغان نمود

شکایت کنان لب به زاری گشود
که »ای زینت بارگاه و سپاه

خداوند شمشیر و تخت و کاه
چرا روی از خلق برتافتی 
در این گوشۀ دور بشتافتی

نه این کودک نغز دلخواه تو 
کـــه شـــهری اســـت یک ســـر هواخـــواه 

ـــو ت
چرا پای بر تخت و میهن زنی؟
چرا جای شمشیر سوزن زنی؟«

نگه کرد سلطان سوی آسمان
به پاسخ چنین کرد گویا زبان:

»اگر از همه دور افتاده ام
چه دولت از این بِه که آزاده ام

مرا خوش بود دلق خود دوختن
نه دل های مخلوق را سوختن

همان بِه که بر خرقه سوزن زنم
نه مظلوم را تیغ بر تن زنم«.

پایان
در این جـــا بـــا ذکـــر چنـــد دوبیتـــی 
ـــان  ـــۀ »ارمغ ـــر از مجموع ـــاِب فق ـــا در ب زیب
حجـــاز« بحـــث را بـــه  پایـــان می بـــرم:

ز رومی گیر اسرار فقیری 
که آن فقر است محسود امیری

حذر زان فقر و درویشی که از وی
رسیدی بر مقام سر به زیری 

***
فقیرم از تو خواهم هرچه خواهم

دل کوهی خراش از برگ کاهم
مرا درس حکیمان دردسر داد

که من پروردۀ فیض نگاهم
***

فقیران تا به مسجد صف کشیدند
گریبان شهنشاهان دریدند

چو این آتش درون سینه افسرد
مسلمانان به درگاهان خزیدند
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چکیده
هـدف نوشـتۀ حاضر بررسـی نقـش آموزش و پـرورش در 
تأمیـن صلـح در افغانسـتان اسـت کـه بیشـتر در چارچوب  
نظریـۀ صلـح دموکراتیـک و دولـت مردم سـاالر تبیین شـده 
اسـت. ایـن نظریـه را بـرای نخسـتین بار کانـت، فیلسـوف 
علـوم  مباحـث  وارد  سـدۀ هجدهـم  در  آلمانـی  برجسـتۀ 
سیاسـی کرد و سـپس شـومپیتر، اقتصاددان اتریشـی در قرن 
بیسـتم از زاویـه اقتصـادی، آن را مـورد تاییـد قـرار دارد. با 
توسـعۀ نظـام دموکراسـی لیبـرال در نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم 
توجـه بیشـتری بـه رابطۀ صلح و دموکراسـی معطوف شـد. 
در ایـن نوشـتار، ضمـن بررسـی نقـش و جایـگاه آمـوزش 
و پـرورش در تأمیـن و اسـتقرار صلـح در افغانسـان، ایـن 
اصـل را نیـز مطـرح می کند کـه به هـر پیمانه یی کـه جوامع 
دموکراتیک تـر باشـد، در آن جامعـه زمینـۀ تولیـد و رشـد 
آمـوزش و پرورش بیشـتر اسـت. نزده سـال حضـور جامعۀ 
جهانـی و کمک های سرسـام آور آن هـا، همچنان افغانسـتان 
بـه صلـح پایـدار نرسـید و هنوزهـم مـردم افغانسـتان در 
فضـای بیـم و امیـد بـه سـر می برنـد. پـس از ده هـا هـزار 
تلفـات ملکـی و نطامـی،  جنـگ افغانسـتان در هالـۀ ابهـام 
قـرار دارد و افق هایـی تـازۀ نیـز در انتظـار مردم افغانسـتان 
نه نشسـته اسـت. دلیـل آن بیشـتر از هر چیزی، عـدم توجه 

آن چنانـی بـه آمـوزش و پـرورش در کشـور بود.
کلیدواژه گان

صلـح، آمـوزش و پـرورش، هم دیگرپذیـری، دانشـگاه ها، 
افغانسـتان، صلـح، دموکراسـی، صلـح دموکراتیـک

مقدمه
سرنوشـت افغانسـتان بـا طوالنی تریـن جنـگ تاریـخ بشـر 
بـه  خورشـیدی   ۱۳۵۷ انقـاب  از  اسـت،  خـورده  گـره 
حمایـت اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی وقـت تـا 
ایـن کشـور شـاهد خون ریـزی و  امـروز )۱۳9۷(، خـاک 
ویرانـی بـوده اسـت. آن حملـه، بی تردیـد زمینه سـاز جنگ 
طوالنـی و ویرانـی تمـام زیرسـاخت های نسـبی افغانسـتان 
گردیـد. آمـوزش و پـرورش بـه درجـۀ اولی نه تنها آسـیب 
دیـد؛ بلکـه افغانسـتان را از کاروان دانـش جهانی سـال های 
اوج دشـمنی  رانـد. دوران سـیاه طالبـان  بـه عقـب  سـال 
بـا تعلیـم و تربیـه در افغانسـتان بـود، آن هـا غیـر از علـوم 
ابتدایـی دینـی و مذهبـی، دیگر علـوم را بیگانـه و خطرناک 
می دانسـتند و مـردم را از فـرا گرفتـن علـوم عصـری منـع 
برج هـای  بـه  القاعـده  گروه هـای  از حملـۀ  پـس  کردنـد. 
دوقلـوی امریـکا از خـاک افغانسـتان، جهـان به ایـن نتیجه 
رسـید کـه باید افغانسـتان را از وجود گروه های تروریسـتی 
پـاک کننـد، بـه همیـن نیـت، در سـال ۲00۱ م نیروهـای 
ائتـاف بین المللـی به رهبری امریـکا به افغانسـتان حمله و 
افغانسـتان را وارد مرحلـۀ جدیـدی کرد. پـس از این دوره، 
دروازه هـای مکاتـب بـه روی دانش آمـوزان و دانشـجویان 
بـاز شـد و به ویـژه دختـران افغانسـتان توانسـتند بـه مکتب 
برونـد. بـا آنهم به اسـاس گزراش های سـازمان ملـل متحد، 
حـدود 80 درصـد زنـان افغانسـتان و بیـش از 60 درصـد 
مـردان افغانسـتان توانایـی خوانـدن و نوشـتن ندارند.  پس 
از ۱9 سـال حضـور بی قید و شـرط جامعۀ جهانـی و هزینۀ 
میلیاردهـا دالر، افغانسـتان نتوانسـت شـاهد تحقـق آرمان ها 
و امیدهـای شـهروندانش باشـد، چـون اکثریـت مطلـق این 
کمک هـا اوالً حیف ومیـل شـد و ثانیـًا در راسـتای جنـگ و 

مبـارزه بـا تروریسـم و طالبـان بـه مصـرف رسـید. در ایـن 
میـان، بـاز هـم معـارف و تحصیـات عالـی افغانسـتان بـه 
فراموشـی سـپرده شـد. طبیعی اسـت که وقتی تمام توجه و 
تمرکـز بـه جنگ باشـد، آن جنـگ تبدیل به پروژۀ سـودآور 
و خطرنـاک می شـود. راهی که در افغانسـتان پیموده شـد و 
نتیجـۀ آن بدبختانـه »منفـی« اسـت.  اگر قرار بـود که بخش 
حداقلـی ایـن هزینه هـا در راسـتای آمـوزش و پـرورش و 
تقویـت نهادهـای آموزشـی بـه مصـرف می رسـید، امـروز 
افغانسـتان از یک سـو شـاهد تحقـق صلـح و ثبـات می بـود 
و از سـوی دیگـر، بلندتریـن آمـار بی سـوادی را از آن خود 

نمی کـرد.
بـه هـررو، مـن در ایـن نبشـته تـاش می کنـم تـا نقـش و 
جایـگاه آمـوزش و پرورش را در تأمین صلح در افغانسـتان 
به بررسـی بگیـرم،  اگرچـه پژوهش دربارۀ صلح نسـبت به 
هـر امر دیگری دشـوارتر اسـت. زیـرا  آثار علـوم  اجتماعی 
امـروز بیشـتر بـه خشـونت می    پردازنـد تـا بـه صلـح. اکثـر 
بـه صلـح می    پردازنـد،  ادعـا می    شـود   پژوهش    هایـی کـه 
درواقـع، دربـارۀ سـتیز، کشـمکش و جنگ هسـتند تا صلح. 
امـا هرچه نباشـد، تجربۀ کشـورهای مترقـی و متمدن جهان 
نشـان می دهـد کـه در غیـاب دانـش و آمـوزش و پرورش، 

نمی تـوان در یـک جامعـه شـاهد صلـح و ثبـات بود.
فرضیـه مـن در ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه هرچه سـطح 
سـواد و دانش شـهروندان در یک جامعه باال بـرود، احتمال 
بـروز اختـاف و درگیـری نظامی میـان دولت هـا و ملت ها 

کمتر خواهد شـد.
مفهوم صلح

 صلـح در اصطـاح  بـه معنـای مسـالمت و از بیـن بـردن 
حـس نفـرت در میـان مـردم اسـت. واژۀ صلـح بـا کلماتی 
عـدم  حاکمیـت،  حـق  رعایـت  اسـتقال،  امنیـت،  چـون 
مداخلـه، عـدم توسـل بـه زور و تهدید و شـکیبایی مترادف 
اسـت. شـکیبایی و بردبـاری کامل کننـدۀ صلـح و حقـوق 
بشـر اسـت. در سـازمان ملل شـکیبایی بـه عنوان زیـر بنا و 
اسـاس حفـظ نظم جهانـی تصویـب و تایید گردیده اسـت. 
فرهنـگ صلـح و دوسـتی نیاز بـه یک نوع آمـوزش دارد که 
آمـوزش شـکیبایی و بردبـاری هسـتۀ مرکزی آن را تشـکیل 
می دهـد. هـر فـردی در اجتماع می تواند سـهمی در آموزش 
رسـانه ها،  دانشـگاه ها،  مکاتـب،  باشـد،  داشـته  شـکیبایی 
اماکـن مذهبـی و سـایر نهادهـای آموزشـی می تواننـد برای 

شـکیبایی و بردبـاری برنامه هایـی داشـته باشـند.
کـه  تفاوت هایـی  عینـی  معرفـی  بـا  پـرورش  و  آمـوزش 
به ویـژه در زمینـۀ نظام هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی 
وجـود دارد بایـد بر ارزش هـا، تمایات و نیازهای مشـترک 
کـه بـرای حیـات و آگاهـی ملت هـای مختلف الزم اسـت، 
تأکیـد کنـد. یکی از چالش هـای بزرگ در جوامـع امروزی، 
زنده گـی در دنیای متنوع و دگرگون شـده اسـت، دنیایی که 
فرهنگ هـای مختلـف در هـم آمیختـه شـده اند، دانشـگاه ها 
و رسـانه های جمعـی و وسـایل ارتباطـی مرزهـای فرهنگی 
را در نوردیـده و مهاجـرت افـراد و اقـوام گوناگـون با نژاد، 
مذهـب، زبـان و فرهنگ هـای مختلف به اقصـی نقاط گیتی 
بـه شـدت در جریـان اسـت. در دنیایی که شـاهد گسـترش 
مختلـف هسـتیم،  زمینه هـای  در  و همکاری هـا  مـراودات 
آموختـن ارزش هـا و مهارت هـای یادگیری با هم زیسـتن از 

وظایـف اولیـه و اصلی آمـوزش و پرورش اسـت.
همچنـان کـه جنـگ از ذهـن انسـان آغـاز می شـود، دفـاع 

از صلـح نیـز بایـد در ذهـن انسـان ها شـکل بگیرد. بـه غیر 
از راه آمـوزش از هیـچ راهـی دیگـری نمی تـوان بـه صلـح 
جهانـی رسـید؛ منظور آموزش مـردم جهان اسـت. آفرینش 
جهانـی از کلمـات، تصاویـر و دانش متقابل کـه مردم جهان 
در چارچـوب آن بتواننـد با یکدیگر سـخن بگوینـد. باید با 
اسـتفاده از آمـوزش و پرورش، وسـایل ارتباطی، مطبوعات، 
موسـیقی،  فیلـم،  تحصیلـی،  بورس هـای  دانشـگاه ها، 
تیم هـای ورزشـی اعزامـی به مسـابقات جهانـی و... جهانی 
دوسـت دار و حافـظ صلـح و آرامـش خلـق کنیـم. تأکیـد 
سـازمان یونسـکو بـر آمـوزش در ایجـاد آگاهـی نسـبت به 
وابسـتگی متقابـل میـان مسـایل جهانـی به ویژه میـان صلح، 
توقـف مسـابقۀ تسـلیحاتی، خلـع سـاح، احترام نسـبت به 
حقـوق بشـر و از بیـن بـردن نـژاد پرسـتی و آپارتایـد در 

سراسـر جهان اسـت.
بایـد کـودکان را بـرای درک متقابـل فرهنگ هـا تربیت کرد. 
در ایـن دوره )کودکـی(  آموزش هـا بـه خوبـی در فرد نفوذ 
می کنـد و طرح هـای فکـری و عـادات حاصلـه از طبیعت و 
فرهنـگ پیرامـون فراگرفتـه می شـوند و ثبات بیشـتری پیدا 
می کننـد. بـا این حـال، نبایـد آمـوزش بزرگ سـاالن به ویژه 
فرهنگـی،  مختلـف  گروه هـای  اینجـا  در  کـه  افغانسـتان 
نـژادی، قومـی و مذهبـی با هم زنده گـی می کننـد را از نظر 

دور نگه داشـت.
بایـد هـر کس بتوانـد جایگاه خـود را در جامعه به خصوص 
در جامعـۀ محلـی بیابـد و در عین حـال، امـکان راهیابی به 
جوامـع دیگـر را نیـز داشـته باشـد. در ایـن مـورد بـه ارایه 
نوعـی آمـوزش میان فرهنگـی که به همبسـتگی اجتماعی و 
صلـح کمـک کنـد، نیازمندیـم. اگر نظام آموزشـی بـه تنوع 
و تفـاوت افـراد جامعـه توجه کند در گسـترش همبسـتگی 
کمـک خواهـد کـرد. امـروزه مـردم بـه تدریـج و بـا حفظ 
اصالـت خـود و در کنـار تـداوم نقـش خـود در زنده گـی 
محلـی بـه شـهروندان جهانـی تبدیـل می شـوند. در ایـن 
مـورد، آمـوزش در مرکـز توسـعه فـردی و اجتماعـی قـرار 
طلـب  را  برنامه هـا  در  انعطاف پذیـری  امـر  ایـن  و  دارد 

می کنـد.
آمـوزش و پرورش بایـد جوانان را در شـناخت بهتر جامعۀ 
آ نهـا  خودشـان،  جهـان و سـاکنین آن کمـک کنـد و در 
بـاور و رفتـاری ایجـاد کند کـه در مقابـل سـایر فرهنگ ها، 
ملیت هـا، نژادهـا و شـیوه های زنده گـی روحیـه تمجیـد و 
احتـرام متقابل داشـته باشـند. نظام آموزشـی می تواند نشـان 
دهـد کـه پیشـرفت آگاهی های انسـان مدیون کمـک تمامی 
مـردم جهـان اسـت و فرهنگ های ملـی با تأثیـر پذیرفتن از 

فرهنگ هـای دیگـر غنـی می شـوند. 
آموزش و پرورش و نظریۀ صلح دموکراتیک

در ایـن شـکی نیسـت کـه جوامـع دموکراتیـک، نسـبت به 
جامعـۀ غیردموکراتیـک، دانش محـور و دانش خـوی اسـت، 
چـون در چنیـن جوامعـی اگـر اختـاف و کشمکشـی هـم 
میـان شـهروندان یک جامعه بـروز کند، منجر به خشـونت، 
راه  نهایـت،  در  و  نمی شـود  بحـران  و  فزیکـی  درگیـری 
امـا جوامـع  پیـش می گیرنـد؛  گفت وگـو و مذاکـره را در 
غیردموکراتیـک چنیـن سرنوشـتی ندارنـد، مردمـان و حتـا 
دولت هـای چنیـن سـرزمینی به تبـِع یک درگیـری کوچک، 
کشـور را به سـمِت منازعـه و جنگ می برنـد. از این لحاظ، 
بـاورم اسـت کـه هرچـه جامعـه دموکراتیک تـر و دولت هـا 
میـان  نظامـی  اختـاف  بـروز  احتمـال  باشـد،  مردم سـاالر 

آنهـا و نیـز احتمـال تشـدید اختـاف به وجـود آمـده، کمتر 
خواهـد بـود و همچنـان بـه هـر پیمانه یـی کـه دولت هـا 
و  رشـد  زمینـۀ  پیمانـه  همـان  بـه  باشـند،  دموکراتیک تـر 
بـه همیـن  اسـت.  بیشـتر  پـرورش  آمـوزش و  شـگوفایی 
ترتیـب، هرچـه قـوای مجریـۀ دو دولت بـا محدودیت های 
سیاسـی کمتـری روبـه رو باشـند، احتمـال بـروز اختافات 

کمتـر خواهـد بود.
همچنـان صلـح پایـدار در کنار عدالـت، رفاه و توسـعه، در 
شـمار آرمان هـای بنیادیـن بشـر قـرار دارد. هر چنـد ارزش 
واالی صلـح نتوانسـته در طـول تاریـخ، بشـر را وادار بـه 
برقـراری روابـط مسـالمت آمیز کنـد. لـذا در طـول ۳۵00 
سـال تاریـخ مدون، تنهـا اندکی بیـش از ۲00 سـال، جامعۀ 
بشـری، طعـم صلـح و آرامـش را چشـیده اسـت. بـه هـر 
حـال، متفکـران علـوم اجتماعـی در پـی وارسـی ریشـه ها 
و زمینه هـای جنـگ و صلـح بـوده و هسـتند. یکـی از ایـن 
تاش هـا، بررسـی رابطـۀ صلـح بـا نظـام سیاسـی دولت ها 
اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه رشـد و توسـعۀ آمـوزش و 

پـرورش و در ُکل علـوم انسـانی اسـت.
قرائـت محکـم نظریـۀ صلـح دموکراتیـک کـه طـرف داران 
اندکـی دارد ادعـا مـی کنـد کـه کشـورهای دموکراتیـک، 
هسـتند،  صلح جـو  خـود،  خارجـی  روابـط  در  اصـوالً 
همیـن کـه ملت هـا و دولت هـا بـه صلـح برسـند، مسـلمًا 
بـه آمـوزش و پـرورش هـم بـه عنوان سـکوی پیشـرفت و 
ترقـی اهمیـت قایل می شـوند. چـون تن دادن بـه همگرایی 
»دانـش« ممکـن  و همدیگرپذیـری شـهروندی در غیـاب 

. نیست
پیشینۀ تاریخی نظریه

و  حقـوق  حـوزۀ  در  بیشـتر  دموکراتیـک،  صلـح  نظریـۀ 
سیاسـت مطـرح اسـت؛ امـا ایـن دو نمی توانـد متمایـز از 
علـوم اجتماعـی باشـد. ایـن نظریـه در دوران مـدرن مطرح 
شـده اسـت و هیچ اندیشـمندی در دوران باسـتان، تمایل به 
آن نداشـته اسـت. کسـانی هم که در سـده های اخیر، رابطۀ 
صلـح و نظـام سیاسـی را بررسـی کرده انـد بـه سـبب ایـن 
کـه دموکراسـی تـا آغـاز دورۀ نوگرایی، ارزش منفی داشـته 
اسـت. به طـور نمونـه، نیکولو ماکیاولی، فیلسـوف مشـهور 
ایتالیایـی معتقـد بـود که سرشـت حکومت هـای جمهوری، 
مقتضـی جنگ طلبـی و تشـکیل امپراتـوری اسـت؛ چنانچـه 
امپراتـوری رم، نمونۀ مسـلمی از این اقتضای طبیعی اسـت.
بـه هـر حـال، ایـن امانوئل کانـت، فیلسـوف نـام دار آلمانی 
بـود کـه بـرای نخسـتین بار در مقالۀ »صلـح ابـدی«، فرضیۀ 
صلـح دموکراتیـک را مطـرح کـرد. هر چنـد او نیز بـه دلیل 
بـار ارزشـی منفـی دموکراسـی در زمانـش، نظریـۀ امروزین 
صلـح دموکراتیـک را زیـر عنـوان صلـح میـان دولت هـای 
جمهـوری عرضـه کـرد. در زمان کانـت، تعـداد دولت های 
ایـاالت متحـده،  بـه  انـدک و محـدود  جمهـوری، بسـیار 
فرانسـه، برخـی دولت-شـهرهای ایتالیـا و سـویس می شـد 
کـه البتـه بـر اسـاس معیارهـای امروزیـن دموکراسـی، هیچ  
کـدام دموکراتیـک نبودنـد. در آغـاز قـرن بیسـتم، جـوزف 
شـومپیتر اقتصـاددان اتریشـی ادعـا کرد کـه نظـام اقتصادی 
سـرمایه داری، دولت هـای نویـن لیبـرال دموکراسـی را ذاتـًا 

صلح جـو و مخالـف سـلطه کـرده اسـت.

بخش نخستنقش آموزش و پرورش در تأمین صلِح افغانستان

دکتر ذبیح اهلل اسدی
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مقدمه 
اساسـات دینـی معمـوالً بـه صـورت مجموعـه دسـتورهای 
اخاقـی و فـردی بـر مومنـان هـر دینـی شـناخته می شـود. 
در نتیجـه، این گونـه تعبیـر از اصـول دینی )دیـن داری(، دین 
بـا مجموعـۀ از امـر و نهـی نمـود می یابـد کـه بـر زنده گـی 
انسـان ها تحمیـل می گـردد. هـر دینـی در قدم نخسـت یک 
تعریفـی از »انسـان« ارایـه مـی دارد و این تعریـف جهان بینی 
انسان شناسـی همـان دیـن را مشـخص می کنـد. تصـور  و 
غالـب ایـن اسـت که جایـگاه انسـان در ادیـان در عین حال 
مخاطـب اصلـی بودن، یـک جایگاه تکلیفی اسـت و انسـان 
در قـدم نخسـت یـک موجـود مکلف اسـت که بـرای ادای 
تکلیـف خـود بـا زنده گـی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و یا 
به معنای دیگر، انسـان برای  »پرسـتش« آفریده شـده اسـت 
و ایـن پرسـتش نیـز بـه کسـی بـر می گردد کـه نیـازی به آن 
نـدارد و در نتیجه، انسـان برای کاری آفریده شـده اسـت که 
صاحـب آن از آن بی نیاز اسـت. در برخی ادیان دیگر انسـان 
بـرای پرسـتش و حمایت از خدایانی آفریده شـده اسـت که 
خدایـان بـه آن نیـاز دارنـد کـه در غیـرآن کار خدایی شـان 
لنـگ می شـود. هـر دو تصویـر از انسـان بـه لحـاظ فلسـفی 
»خدامحـوری« محـض را بـه میـان می کشـید کـه در واکنش  
بـه آن، جهان بینـی »انسـان گرایانه« جـا بـاز کـرد و بـه عنوان 

راه بدیـل آن توسـعه یافت. 
زیـاد  انسـان  از  تعریفـی  یـک  چنیـن  حقوقـی  لحـاظ  بـه 
»وجیبه گرایانـه« بـود کـه در نتیجـۀ آن از انسـان ها تحـت 
عنـوان حقوقـی »مکلفیـن« یـاد گردیـد. تصویـر یک جانبـۀ 
»مکلفیـت« از انسـان باعـث شـد کـه اکثـر ادیـان نتواننـد 
جـدای از امـر و نهـی، برنامـۀ مطلوبـی برای حفظ داشـته ها 

و اسـتعدادهای ذاتـی انسـان ارایـه کنـد.     
اسـام در مقایسـه بـا تمـام ادیـان دیگـر »شـریعت مدار«تر 
شـرعی  نظـام  خـود  حیـات  تاریـخ  طـول  در  و  اسـت 
)حقوقـی( موفـق و یـا موثـری ارایـه داده اسـت کـه قرن ها، 
می شـده  مدیریـت  آن  برمبنـای  اسـامی  مختلـف  جوامـع 
اسـت. شـریعت اسـامی نیـز بنـا برخصیصـۀ ابتنـای خـود 
زنده گـی  معنـای  زیربنـای  خدامحـور«  »انسان شناسـی  بـر 
دلیـل  بـه  امـا  می دانـد،  )پرسـتش(  »عبـادت«  را  انسـان ها 
وجـود اشـکال خـاص عبـادت در اسـام، نمی تـوان گفـت 
که دراسـام نیـز »عبادت« به همـان معنای معمـول در ادیان 
دیگـر گرفته شـده اسـت. اکثر عبادات اسـامی به سـاده گی 
یـک عمـل اجتماعـی و اخاقـی اسـت کـه اثر مثبـت آن در 
قـدم نخسـت بـه شـخص مومـن و یـا جامعـه بر می گـردد. 
چنیـن یـک »نظام عبـادت« مبین آن اسـت که راه رسـیدن به 
خـدا )خدامحـوری( از جادۀ حقوق انسـان )حیات انسـانی( 
می گـذرد و بـه معنـای دیگر، انسـان بـرای »عبـادت« آفریده 
شـده اسـت ولـی عبـادت پـروردگار در قـدم نخسـت بایـد 
بـرای زنده گـی و حیـات انسـان مفیـد باشـد. ایـن می شـود 
بـه گونه یـی »قـرار دادن انسـانیت در طـول الوهیـت« )تلفیق 

انسـان محوری(.  بـا  خدامحـوری 
هیـچ نظـام حقوقی یـی نمی توانـد و رای توجـه بـه »حقـوق 
را  آنهـا  مکلفیت هـای  و  »وجایـب«  انسـان ها،  اساسـی« 
تعریـف کنـد و بـه این صورت، نظام شـرعی اسـام نیز البد 
کـه توجـه بـه حقـوق اساسـی انسـان ها در جنـب وجایـب 
آنهـا نمایـد. خصیصـۀ فرهنگ دینـی باعث گردیـده که نگاه 
غالـب شـرعی بـه زنده گی یـک انسـان، نـگاه تکلیف مدار و 
یـا وجایب مـدار باشـد، امـا در عیـن حـال بایـد دانسـت که 
هیـچ وجیبـۀ نمی توانـد منهـای حقـی )الاقـل حـق انتخاب( 
را  باالجبـار  اعمـال  و  بازیابـد  را  خـود  حقوقـی  مفهـوم 

نمی تـوان یـک وجیبـه دانسـت. 
»فقـه اسـامی« که مظهر اصلی نظام شـرعی اسـام شـناخته 
موضوعیـت  بـا  زیـادی  فصـول  و  ابـواب  دارای  می شـود، 
وجایـب افـراد در یـک نظام حقوقی اسـت، ولـی کمتر باب 
و فصلـی را می تـوان سـراغ نمـود کـه بـه »حقوق اساسـی« 
افـراد اختصـاص یافتـه باشـد. بـه ایـن معنـا جایـگاه »فقـه 
اساسـی« در نظـام شـرعی اسـام بـه صـورت سـاختارمند 
در  انسـان«  اساسـی  »حقـوق  بحـث  اسـت.  خالـی  تقریبـًا 
شـریعت اسـامی یـا همـان »فقـه اساسـی« می توانـد یـک 
بحـث کان و گسـترده یی باشـد، امـا می تـوان بـا مطالعـۀ 
کلـی کـه در ذیـل ایـن بحـث مطـرح می شـود، اندکـی بـه 
جایـگاه آن روشـنی انداخـت و مسـیر بحث های بیشـتری را 

نمود. مشـخص 

مفهوم فقه اساسی 
فقـه اساسـی را اگـر چهـرۀ شـرعی حقـوق اساسـی نظـام 
حقوقـی اسـام بدانیـم، عبـارت از بررسـی و سـاختاربندی 
امتیازاتـی خواهـد بـود کـه افـراد در برابـر نهادهـای رهبری 
کننـده یـا همـان نهادهای سیاسـی دارد و باید داشـته باشـد. 
البتـه بـا ایـن تسـامح کـه واژۀ »حقـوق« را به مفهـوم »قاعدۀ 
الـزام آور« نگیریـم و منظـور ما از »حقوق« جمع »حق« باشـد 
بـه معنـای امتیـاز و صاحیتـی کـه یـک شـخص دارد و یـا 

باید داشـته باشـد.
 بنابرایـن ملحـوظ، حقـوق متذکره به صورت امـروزی و در 
سـاختار حقوق اساسـی در نظام شرعی اسـام قابل بازیافت 
نمی باشـد؛ ولـی حقوقـی که افـراد به صـورت اساسـی باید 
در قبـال یـک نظـام حقوقـی بـه آن دسـت یابـد، بـه گونـۀ 
وسـیعی در شـریعت اسـامی بازتـاب یافتـه اسـت. مباحث 
حقـوق اساسـی نشـان می دهد که »حقوق اساسـی« همیشـه 
در کنـار یـا در تعامـل بـا »نهادهـای سیاسـی« قابـل بررسـی 
بـوده اسـت و اگر نهاد سیاسـی نباشـد، حقوق اساسـی افراد 

نمی توانـد معنا داشـته باشـد. اسـام در همان آغـاز کار خود 
بـا شـکل گیری »دولت نبـوی« یک شـریعت نهادینه شـده را 
بـه جریـان انداخـت کـه محصـول آن شـکل گیری کل نظـام 

حقوقی )شـرعی( اسـام بود. 
حاال سـوال اساسـی این اسـت که حقوق و وجایب اساسـی 
افـراد در تعامـل یـا در برابـر نهـاد شـرعی اسـامی در همان 
آغـاز کار چگونه بوده اسـت و یا اساسـًا چیـزی به نام حقوق 
افـراد )بـه گونـۀ کـه دولـت مکلف بـه رعایـت و حمایت از 

آن باشـد(، مطرح بوده اسـت؟ 
نکتـۀ دیگـری کـه بسـیار مهـم می نمایـد ایـن اسـت کـه هر 
دینـی بـه شـمول اسـام، در قـدم نخسـت بـه مکلفیت هـا و 
شـعایر عبـادی فـردی تأکیـد می کنـد و از ایـن مرحلـه بـه 
ارزش هـا و اساسـات اجتماعـی عبـور می کنـد. در مرحلـۀ 
نخسـت و قضایـای عبـادی فـردی، حقـوق اساسـی چنـدان 
موضوعیـت نمی یابـد بـرای اینکـه نهـاد سیاسـی کاری بـه 
کار شـخصی افـراد نـدارد و از ایـن طـرف دیـن داری نیـز 
در قالـب عبـادات صـرف فـردی در حـد یک تجربـۀ فردی 
تقلیـل می یابـد. در ضمـن اینکـه شـعایر و عبـادات فـردی 
همـه از بـاب مکلفیت هـا و اجـرای دسـاتیر اسـت، حقـوق 
و آزادی هـای فـردی در جغرافیـای »اباحـت« جـای می گیرد 
و نفـس حکـم »اباحت« نشـان دهندۀ یـک سـازوکار حقوقی 
نیسـت بلکـه مبین یک حالت یا کاری اسـت که هیچ ُحسـن 
و قبحـی متوجـه آن نمی باشـد؛ لهذا در حوزۀ عبـادات فردی 
و شـعایر شـخصی چیزی به نام حقوق اساسـی افـراد در کنار 

مکلفیت هـای افـراد قابـل طـرح نمی باشـد.
زمانـی کـه یـک نظم اجتماعـی به وجـود می آید و اساسـات 
ایـن نظـم را تشـکیل می دهـد،  یـک دیـن سـتون فقـرات 
آنجـا اسـت کـه قضیـۀ تعامـل افـراد و دولـت در اصطـاح 
قابـل  اجتماعـی  حقـوق  و  مکلفیت هـا  و  می گیـرد  شـکل 
طـرح می شـود. در ایـن وضعیـت اگـر از یک طـرف سلسـله 
بالتبـع  افـراد وضـع و متوجـه می شـود،  بـر  مکلفیت هایـی 
سلسـله حقوقـی نیـز بایـد برای ایـن افـراد تعریف گـردد تا 
اینکـه در یـک حالـت عـادی هر فـردی بـدون تبعیـض این 
حقـوق را بتوانـد به دسـت آورد و قـدرت اسـتفاده از مزایای 
ایـن حقـوق از جانـب مدیریـت جامعـه تضمین گـردد. اگر 
دولـت نبوی را نخسـتین نهـاد اداره کنندۀ جامعه اسـامی در 
تاریـخ بدانیـم بایـد به سـراغ حقوق اساسـی افـراد در چنبرۀ 
ایـن نهـاد و در جنـب مکلفیت هـای اجتماعی افـراد نیز رفته 

 . د شو
بـا وجـود اینکـه سلسـله حکومت هـای کـه بعـد از خلفـای 
کمتـر  داشـتند،  بـه دوش  را  زمـام داری مسـلمانان  راشـدین 
اجـازه دادنـد بـه اینکـه حقـوق اساسـی افـراد آنطـوری کـه 
مکلفیت هـای آنهـا برجسـته مورد توجـه قرار داده می شـود، 
برجسـته گـردد. فقهـای مسـلمان در حـوزۀ بررسـی تعامـل 
نظـام حاکـم بـا »رعیت« غالـب توجه شـان بـه مکلفیت های 
افـراد از بـاب »اطاعت« بوده اسـت تـا توجه به حقـوق افراد 
از بـاب »صاحیـت« ایـن وضعیـت رفتـه رفته باعـث گردید 

کـه اساسـًا »فقـه اساسـی« شـکل نگیرد.

طلوع احکام ناظر بر سیاست )فقه سیاسی( در اسالم 
انسان شناسـی اسـام بسـیار سـاده و بی آالیـش بـود؛ بـه این 
معنـا کـه افـراد بـه صـورت ذاتـی مسـاوی دانسـته می شـد. 
ایـن تسـاوی برپایـۀ »کرامـت انسـانی« مصـرح در قـرآن بنـا 
می گردیـد. یعنـی اینکـه تا اینجای کار اسـام جهـش تازه یی 
را در بـاب انسان شناسـی نمایـان می سـاخت؛ بـه دلیـل اینکه 
تعاریـف معاصـر ظهـور اسـام از انسـان معمـوالً »آلـوده به 
گنـاه اولیـه«؛ »انسـان نبـودن زن«؛ »قـوم برگزیـده«؛ »فرزندان 
آسـمان« و امثالهـم بود که به تعالیم حضرت مسـیح؛ موسـی؛ 
الهه هـای یونانـی، شـرق دور ودیگـران نسـبت داده می شـد. 
ایـن انتسـاب ها بـه دلیل فقدان یک سـند تاریخـی غالبًا رو به 
تزایـد و در نتیجـه کامـًا طبقه بنـدی شـده شـکل می گرفت. 
اسـام از همـان آغـاز بـا سـاده گی غیرافسـانه یی پیـش آمـد 
کـه افسانه سـازی های بعـدی )اسـرائیلیات( نتوانسـت تمـام 
مسـتندات تاریخـی آن را در هالـۀ از »افسـانه نمایی« غـرق 
کنـد. )گرچـه مجموعه یـی از نقـل و توصیف هـای خرافـی 
تاریخـی  حـوادث  و  شـخصیت ها  پیرامـون  افسـانه یی  و 
اسـامی در قالـب اسـرائیلیات شـکل گرفـت تـا آنجـا کـه 
بـرای برخـی شـخصیت های مسـلمان مانند حضـرت علی و 
امثـال او چهـرۀ غیرعـادی بـه تصویـر کشـید، ولی ایـن همه 
در برابـر متـن محکـم قـرآن و تواتر جریان تاریـخ و حوادث 
صـدر اسـام نمی توانسـت مقابلـه نمایـد( بایـد توجـه کـرد 
کـه »تسـاوی ذاتـی انسـان ها« در اسـام بـه صـورت یـک 
»تسـاوی  معنـای  بـه  ایـن  و  گردیـد  مطـرح  انسان شناسـی 
در حقـوق اساسـی« نبـود. در اسـام صعـود اخاقی انسـان 
)انسـانیت( از طریق ایمان میسـر دانسـته می شد و این صعود 
یـک ضـرورت بـود )ان االنسـان لفـی خسـراالالذین آمنوا و 

عملـوا الصالحـات .....( دعـوت بـه ایمـان و بـه ُرخ کشـیدن 
نیـاز انسـان به صعـود اخاقی به عنـوان یک وجیبـۀ عمومی 
و اسـتغراقی بـرای هر یکی از مسـلمانان معرفـی گردید )امر 
بـه معـروف( این وجیبه مخصوص اسـام بـود. در هیچ یکی 
از ادیـان دیگـر چنین وجیبه یی بـرای هر فـردی از دین داران 
سـپرده نشـده اسـت. ویژه گی یـی کـه از یک طرف اسـام را 
بـه صـورت پیـام آور نجـات معرفـی کـرد و مـردم داوطلبانه 
بـرای هدایـت دیگران سـهم گرفتند و از جانـب دیگر، مورد 
تفسـیر و فهم هـای متعـدد و متفاوتـی قـرار گرفـت کـه بعداً 
وسـیلۀ اعمـال زور بـر شـهروندان شـد و از آن طـرف ُمهـر 
»بنیادگرایـی« را هـر یکـی از مسـلمانان از جانـب لیبرال های 

نـو بـه دوران رسـیدۀ قـرن بیسـت ویک به جـان خریـد. 
در اسـام صعـود بیشـتر انسـانیت یـک ضـرورت دانسـته 
می شـود و هـر لحظه می تواند میسـر باشـد. این نـوع تعریف 
از انسـان یـک تعریـف ایده آلیسـتیک دانسـته می شـود کـه با 
واقع گرایـی امـروزی چنـدان جـور نمی آیـد. »تقـوی« نوعی 
خـط سـیری اسـت که اسـام بـرای صعود بیشـتر انسـان در 
حـوزۀ انسـانیتش پیـش می کشـد و بـرای متقـی شـدن بایـد 
هزینه هـای پرداخـت و ریاضت هـای کشـید در حالـی کـه 
خـط سـیر انسان شناسـی مـدرن غـرب بـه صـورت مسـتقیم 
از خـاک بـه افاک کشـیده نشـده اسـت بلکه از خود انسـان 
بـه خـود انسـان در حـال دور دانسـته می شـود کـه در نتیجۀ 
آن می تـوان اباحی گـری جنسـی عصـر نیاندارتـال را یک بار 
دیگـر در قالـب هم جنس گرایـی تجربـه کرد و ایـن وضعیت 
هیـچ عقب گـردی دانسـته نمی شـود. رابطۀ انسـان بـا محیط 
و اطـراف نیـز در اسـام به صـورت صعودی ترسـیم گردید؛ 
از مسـوولیت اخاقـی حفـظ و اعمار محیـط )خافت( آغاز 
گردیـد و بـه مسـوولیت اجتماعـی و تعـاون )عمـل صالـح( 
پایـان می یافـت. در اسـام هـر دو ماموریـت فـوق وابسـته 
درون  صالـح  مومنـان  ارگانیـک  جامعـۀ  شـکل گیری  بـه 
اجتمـاع میخانیکـی اسـرۀ )خانـواده(، قـوم، شـعب )طائفه(، 
امـت و دولـت بـود کـه شـکل گیری طبقـات میخانیکـی از 
سـنت های الهـی و وسـیلۀ تعـارف )تعامل اجتماعی( دانسـته 
می شـد و اعمـار »جامعـۀ مومـن و صالح« در سـایۀ یک نظم 
شـکل یافتـه )دولـت( بـا اسـتفاده از تصمیم جمعی افـراد به 
صـورت داوطلبانـه )شـورا( برپایۀ اراده و انتخـاب آزاد )عدم 

اسـتضعاف( بـه دوش مسـلمانان بود. 

درآمـدی بر فقـه اسـاسی
مقدمه یی بر حقوق اساسی در نظام شرعی اسالم
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

سـازمان ملـل متحـد در سـال ۱9۴۵ میـادی 
پـس از جنگ جهانی دوم از سـوی کشـورهای 
پیـروزِ آن جنـگ شـکل گرفـت. ایـن سـازمان 
همان طـور کـه پـس از جنـگ ایجـاد شـد، تنها 
سازمانی سـت کـه در میـان ملـل جهـان اعتبـار 

جهانـی دارد.
عنـوان  بـه  سـازمان  ایـن  امنیـِت  شـورای 
قوی تریـن نهاد سـازمان ملـل، دارای پنج عضو 
دایمـی اسـت کـه در تصمیم  گیری هـای جهانی 

دارند. وتـو  حـِق 
در ایجـاد ایـن سـازمان، کشـورهای قدرتمند ـ 
چـون امریـکا ـ نقـش چشـم گیری داشـته اند. 
سـهم ایـاالت متحـدۀ امریـکا در ایـن سـازمان 
سـپس  اسـت.  دیگـر  کشـورِ  هـر  از  بیشـتر 
کشـورهای روسـیه، چین، انگلسـتان، فرانسه و 
آلمـان  جـزء بازیگـران اصلـِی ایـن سـازمان به 

می رونـد. شـمار 
کشـورهای درجـه دوم و سـوم جهـان، کمترین 

نقـش را در ایـن سـازمان ایفـا می کننـد و در 
تعامـات کاِن بیـن المللـی قابل بحث نیسـتند 

و نقشـی بـارزی ندارند. 
جهانـی،  بحران هـای  حـِل  در  ملـل  سـازمان 
کمتـر توانسـته نقـش پیروزمندانه یـی را بـازی 
کنـد؛ نقشـی را کـه سـازمان ملـل همـواره ایفا 
نمـوده، بیشـتر بـه سـود امریـکا و کشـورهای 

غربـی تمـام شـده اسـت.  
سـازمان ملل بنیان گذار آزادی بیان، دموکراسـی 

و حقوق بشـر اسـت؛ امـا در بسـیاری از موارد 
ایـن ارزش هـا را نادیـده گرفتـه و همسـو بـا 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا و کشـورهای قدرتمنـِد 
اروپایـی جهت گیـری کـرده اسـت. در مسـایل 
افغانسـتان کـه یـک کشـور جنـگ زده و فقیـر 
اسـت نیز همـواره نقشـی منفعل و در راسـتای 

منافـع کاِن غرب داشـته اسـت. 
ایـن سـازمان از نقطه نظر سـاختاری، همان گونه 
کـه از سـوی پیروزمنـداِن جنـگ جهانـی دوم 
شـکل یافتـه، متعـادل و منصفانـه نیسـت و نیاز 

بـه تغییـر منصفانۀ سـاختاری دارد. 
در برخـی از کشـورهای فقیر جهـان، مأموریت 
ایـن نهـاد شـک و تردیدهایـی را بـرای مـردم 
سـازمان  ایـن  فعالیـت  اسـت.  کـرده  ایجـاد 
دولت هـای  انتقـاد  مـورد  اخیـر  سـال های  در 

اسـت. بـوده  عدالت خـواه 
ایـن  افغانسـتان  انتخابـات  مسـالۀ  در  اخیـراً 
حفـظ  را  خـود  بی طرفـی  نتوانسـت  سـازمان 
افغانسـتان شـک هایی  مـردم  میـان  در  و  کنـد 
را ایجـاد کـرده اسـت. دفتـر سـازمان ملـل در 
افغانسـتان)یوناما(، به تازه گـی دسـت به مداخله 
در امـور انتخابـات افغانسـتان زده و در تبانـی 
بـا تیـم حاکـم در فکـِر بـه پیـروزی رسـانیدِن 
اشـرف غنی احمـدزی رییـس حکومت وحدت 
صوتـِی  نوارهـای  اسـت.  شـده  کنونـی  ملـی 
برخـی از اعضای پیشـیِن مجلـس نماینده گان و 
رفت وآمـد افـراد مشـخِص تیـم حاکم بـه دفتر 
سـازمان ملـل، همـه دال بـر مداخلـۀ وقیحانـۀ 

این سـازمان در امور انتخابات اسـت. از سـویی 
هـم رهایی انـس حقانی و دو تروریسـِت دیگر 
کـه قاتـل هـزاران انسـان بی گنـاه این سـرزمین 
هسـتند، بی ربـط بـا مسـایل نیسـت. خاموشـی 
بخـِش حقـوق بشـِر سـازمان ملـل در این بـاره 
شـک و تردیدهایـی را بـرای مردم ایجـاد کرده 
ایـن  کـه  می شـود  معلـوم  شـواهد  از  اسـت. 
سـازمان بـا تبانـی قدرت هـای غربـی، دسـت 
و آسـتین بـر زده انـد تـا تیـم حاکـم در ارگ را 
پیـروز میـدان نمـوده و بـرای پنج سـال دیگر بر 

ُگرده هـای مـردم سـوار کننـد.
اکنـون ایـن سـازمان در شـبکه های اجتماعـی 
زیـر فشـار جریان هـای سیاسـی و مردمـی قرار 
صفحـات  گرداننـده گاِن  اخیـراً  اسـت.  گرفتـه 
اجتماعـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
کـه خبرهـای مربـوط بـه ایـن سـازمان را در 
افغانسـتان بازتـاب می دهنـد، دسـت بـه حذف 
بیشـتر  زده انـد.  پرسـش گران  کـردِن  بـاک  و 
کاربـران فیسـبوک ـ از افـراد عـادی گرفتـه تـا 
کـه  کرده انـد  ادعـا  ـ  سیاسـی  شـخصیت های 
گرداننـده گان صفحـات اجتماعـِی این سـازمان 
دیدگاه هـا و پرسش های شـان را در پیونـد بـه 
مداخلـۀ این سـازمان در امـور انتخابات حذف 

نموده انـد.  بـاک  را  حساب های شـان  و 
پرسـش این جاسـت کـه این سـازمان بـا وجود 
آن کـه خـود را بانـی و حامـی حقـوق بشـر در 
جهـان می دانـد، چرا دسـت به سانسـور و خفه 
کـردن آزادی بیان می زند؟ آیا پالیسـی سـازمان 
ملـل در جهـان تغییـر کـرده و یـا هـم این کـه 
تنهـا مأموریـِت بخـش یونامـا که در افغانسـتان 
فعالیـت دارد، بنـا بـر دالیلی تغییر کرده اسـت؟ 

 هارون مجیدی
شـناخت درسـت از آدم ها باعـث ایجاد اعتمـاد و انگیزۀ 
بیشـتر بـرای کارهایـی کـه در صـِف انجـام شـدن هسـتند، 
می شـود. تاریـخ مبـارزات در جهـان پیوسـته روایت هـای 
زیـادی از وجـود اعتمـاد متقابـل میـان رهبـری و اعضـای 
شـامل یـک جریـان برای رسـیدن بـه هـدف را دارد که این 
شـناخت باعث رقم خوردن دسـتاوردهای بی شـماری شـده 

است.
شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور نیـز پس از 
شـناخت درسـت همرزمانـش بـه آنـان اعتمـاد می کـرد و 
عملـی کـردن برنامه هـای عمده یـی را بـه آنـان می سـپرد. 
دوسـتان و هم سـنگران شـهید مسـعود روایت هـای زیـادی 
از ایـن نـوع برخوردها دارند و دسـتاوردهای زیـادی جبهۀ 
جهـاد و مقاومـت بـه رهبـری شـهید مسـعود را حاصـل 

همیـن شـناخت می داننـد.
در ایـن میـان، پیوسـته کلیـپ  سـخنرانی های سـیدمصطفی 
کاظمـی، از چهره هـای ملی کشـور و از هم سـنگران شـهید 
مسـعود را شـنیده ام کـه شـناخت واقعـی خـود را از شـهید 
مسـعود ارایـه کـرده و دالیل همـکار بودن و انجـام کارهای 
مشـترک بـا قهرمـان ملـی را توضیـح داده اسـت. در مقابل، 
چندین نوبت از یاران و دوسـتان مشـترک شـهید مسـعود و 
شـهید کاظمـی از اعتمادِ مسـعود به شـهید کاظمی شـنیده ام 
کـه قهرمـان ملـی در چندیـن نوبـت بـه یارانـش از درایت، 
شـجاعت و اسـتعداد شـهید کاظمـی بـا سـتایش یـاد کرده 
و حتـا گفتـه بـوده کـه شـهید سـیدمصطفی کاظمـی تـوان 
رهبـری جبهـۀ مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان را پـس از 

او دارد.
شـهادت  سـالروز  ۱۲میـن  از  معـدودی  روزهـای  تـازه، 
سـیدمصطفی کاطمی سـپری می شـود که کتـاِب جدید ژیا 
بنـی یعقـوب به نـام »فرمانده مسـعود بـه روایـت نزدیکان، 
دوسـتان و همرزمانـش« منتشـر شـد. معرفـی مفصـل ایـن 
می شـود.  چـاپ  مانـدگار  روزنامـۀ  در  زودی  بـه  کتـاب 
یکـی از گفت وگوهـای آمـده در ایـن کتـاب، گفت وگـوی 
سـیدمصطفی کاظمی اسـت که یک سـال پیش از شـهادتش 
انجـام شـده اسـت. در ایـن گفت وگـو، شـهید کاظمـی بـه 
خاطـرات مشـترکش از شـهید عبدالعلـی مزاری تـا قهرمان 
ملـی افغانسـتان را روایـت کـرده اسـت. شـهید کاظمـی در 
ایـن گفت وگـو راجـع بـه خـود و کارنامـۀ سیاسـی، ایجـاد 
حـزب وحـدت، تاش هایـش بـرای توقـف درگیری هـای 
داخلـی تـا ادامـۀ همکاریـش بـا شـهید مسـعود صحبـت 
می کنـد و این کـه مرحلـه وار بـه چـه شـناختی از مسـعود 
شـهید رسـیده اسـت. شـهید کاظمـی اوج نـگاه و باورهای 

مشـترکش با شـهید مسـعود را بـرای سـاختن افغانسـتان با 
حوصلـه و جزییـات توضیح می دهـد. برای دانسـتن تمامی 
ایـن روایـت، دوسـتان را ارجـاع می دهـم به خـود کتاب و 
خوانـدن ایـن مصاحبـه که صفحـات 9۱ تـا ۱۲۵ این کتاب 

را احتـوا کرده اسـت.
در ایـن یادداشـت برشـی از ایـن گفت وگـو را کـه پاسـخ 
مفصـل شـهید کاظمـی بـه ایـن پرسـش که شـما بیشـتر در 
دوران مقاومـت ارتبـاط نزدیـک و شـخصی بـا احمدشـاه 
مسـعود داشـتید؟ همـان دوره یـی کـه در پنجشـیر بودیـد؟، 
از  مـا  بلـه،  اسـت را مـی آورم. شـهید کاظمـی می گویـد: 
پنجشـیر تـا تخـار و مـزار شـریف بـا هـم بودیـم و تماس 
دایمـی داشـتیم. احمدشـاه مسـعود خیلی حرف هـای من را 
گـوش مـی داد. چـون وقتـی مـن بـا چنیـن تحلیلی با شـما 
صحبـت می کنـم، طبعـًا بـا ایشـان هـم بـه همیـن صـورت 
صحبـت می کـردم. کوشـش می کـردم که تنهـا صحبت کنم، 
چـون آقای مسـعود شـخصیت واقعـًا برجسـته و مهمی بود 
و مـن همیشـه بـا احتـرام بـا ایشـان صحبت می کـردم، ولی 
وقتـی جبهـۀ متحـد و جبهـۀ مقاومـت و فشـارها روزبه روز 

افزایـش پیـدا می کـرد، زیبایی های مسـعود بیشـتر برجسـته 
می شـد. گذشـته هـم جـای خـود را دارد.

شـهید سـید مصطفی کاظمی در ادامۀ گفت وگـو این زیبایی 
قهرمـان ملـی افغانسـتان را چنیـن شـرح می دهـد: مسـعودِ 
دوران مقاومـت، یک مسـعود جدیـد بود. تفاوت داشـت با 
مسـعودی که در دوران کابل)دوران حکومت اسـامی( بود. 
خـود شـهید مسـعود هـم بارهـا گفتـه بـود کـه ورود ما به 
کابـل، زودرس بـود. می گفت حضور مـا در کابل)حکومت( 
موجب فاسـد شـدن نیروهای ما شـده اسـت. خود مسـعود 
بارهـا مطـرح کرد کـه به کشـمکش های ناخواسـته کشـیده 
ایـن مسـایل  بیـان  شـدیم و اشـتباهاتی صـورت گرفـت. 
ضعـف نیسـت... مسـعودِ دوران مقاومـت، مسـعودِ بزرگـی 
بـود و زیبایی هایـی داشـت؛ اول این کـه هیچـگاه بـه فکـر 
و  حریفـان  از  انتقام گیـری  و  گذشـته  حساب رسـی های 
خلیلی}کریـم  آقـای  وقتـی  نبـود.  خـود  گذشـتۀ  رقیبـان 
خلیلـی{ در بامیـان بـود، تمـام اصـرار آقـای مسـعود ایـن 
بـود کـه بـه آقـای خلیلـی در بامیان کمـک کنیـم؛ در حالی 
کـه در گذشـته بـا هـم مشـکل داشـتند. می گفت بـه ژنرال 

دوسـتم کمـک کنیـد. وقتی که دوبـاره اعضـای جبهۀ متحد 
در سـاحه)منطقه(ی شـهید مسـعود جمـع شـدند، از همـه 
میزبانـی شایسـته یی بـه عمـل آورد و بـا تکریـم و عـزت با 
همـه برخـورد کـرد. به همـه کمک کرد تـا به مناطـق مورد 
نظرشـان منتقل شـوند. اعتمادسـازی را بیـن نیروهایی که از 
گذشـته با یکدیگر دچار سـوءتفاهم شـده بودند، آغاز کرد. 
تـاش می کـرد برخی اختافـات داخلی را کـه بین اعضای 
جبهـۀ متحـد بـود، حـل کنـد. اصـرار می کـرد: »گذشـته ها 
را تمـام شـده اعـام کنیـد، مـا و شـما بایـد تـوان خـود را 
بـرای آینـده یکجـا کنیـم«. نکتۀ بسـیار مهـم دیگـر، اعتماد 
بـه نفـس اش بـود. هـر جایـی کـه سراسـیمه گی و ناامیـدی 
بـه وجـود می آمد، نـگاه به طرف مسـعود، موجـب اطمینان 
می شـد. واقعـًا شـخص وارسـته یی بـود کـه به هـدف خود 
بـاور داشـت. همـان اعتمـاد به نفـس و مدیریتی که داشـت 
باعـث می شـد کـه نشـان دهد یـک رهبـر واقعی اسـت. در 
کنـار همـۀ ایـن بحث هـا، یـک عنصـر نظامـی بـود، امـا به 
حـدی بـا ظرافت هـای عاطفـی، عرفانـی و معنـوی عجیـن 
شـده بـود کـه شـما در سـخت ترین شـرایط نظامـی، وقتی 
شـب در خانـه ماقاتـش می کردیـد، احسـاس نمی کردیـد 

که یـک فرمانـدۀ نظامی باشـد.
نکتـۀ بسـیار جالـب دیگـر، حوصله منـدی اش بود. بـه نظرم 
در دورۀ مقاومـت همـه تجـارب خـود را بـه کار می گرفت 
تـا از آنچـه در گذشـته باعـث اختافـات و کشـمکش ها 
شـده، اسـتفاده کنـد کـه در آینـده موجب قدرت شـود. این 

نقـاط در او برجسـته بود...

سازمان ملل و سانسوِر آزادی در افغانستان

رضـا نوری

یبـا  ِد ز مسـعو
ید کـی بـود؟ ِد جـد و مسـعو


