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بر  گذشته  انتخابات  از  قبل  سال های  نگرانی های  به  دیگر  یک بار  مردم  می رسد  نظر  به 

چنین  برگشت  این  در  تفاوت  همراه  هست.   تفاوت هایی  با  برگشت  این  هرچند  می گردند. 

می مناید که تشویش ها و نگرانی ها این بار تنها شامل حال عوام الناس نه بلکه سیاست مداران 

افغانستان در  با قرار گرفنت  نیز در بر می گیرد. این نگرانی ها  را  و رسمایه گذاران خصوصی 

صدر جدول کشورهای ناامن و نامطمنئ جهان، بزرگ ترین تولید کنندۀ مواد مخدر جهان و 

هنوز هم مالک گسرتده ترین نظام آلوده با فساد اداری در جهان؛ بیش تر می شوند.  وضعیت 

چنان می مناید که بدبینی ها در افکار عامه نسبت به ناکارآیی و ناکارآمدی حکومت وحدت ملی 

گسرتش یافته و همچنان رو به افزایش است. 

انتخابات، مردم را  از سوی دیگر، آمد آمد انتخابات و مداخالت مستقیم و رصیح در امور  

و  مهندسی شده  انتخابات  بر  دال  تصورات  حتا  نگرانی ها  این  است.  ساخته  نگران  بیش تر 

کاندیداهای از قبل تعیین شده و پیروز شده را نیز دربر دارد.  

سیاسی شدن فضا در دو سال پیش تر از امروز، به خصوص پس از تشکیل حکومت وحدت 

به نظام  را نسبت  پندار مردم  اعتبار و  ملی، و دوباره قومی شدن آن در چند ماه اخیر، افت 

و  امنیتی، مرشوعیت  بد  در کشمکش هایی چون وضعیت  دیگر  یکبار  مردم  می دهد.  نشان 

و  معافیت  فرهنگ  حاکمیت  و  بی عدالتی  تنگدستی،  و  فقر  ملی،  بی اعتامدی  نظام،  آیندۀ 

کارهای منایشی و روبنایی دولت گیر ماندند. ازدیاد مالیات فرساینده بر عوام، بیکاری و فرار 

رسمایه ها، وضع ناگوار ارایۀ خدمات به خصوص در عرصه های آموزش، بهداشت، زراعت و 

باآلخره زدوبندهای جدید قومی از یک سو و ترورهای سازمان یافتۀ توأم با انتحار از سوی دیگر 

مردم را واقعاً نگران ساخته است.  

آنچه از کارکرد دوسالۀ نظام به مردم می رسد، درد و رنجی است که از بی تفاوتی، بی عدالتی 

و فرار از حاکمیت قانون بدست آمده است. قانون مانند همیشه بر ناتوانان و رده های سومی 

و چهارمی تطبیق می شود.  فساد هر روز و حتا هر لحظه راهش را بیش تر باز می کند و حلقۀ 

مافیایی اش را وسیع تر می سازد. زدوبندها هر روز علنی تر و فرار از قانون تقریبا قانونی می شود. 

هم اکنون نه تنها دشمنان مسلح مردم افغانستان محاکم و زندان های مخوف دارند که بیش تر 

بزرگان سیاسی- مافیایی در درون نظام نیز صاحبان ملک مطلق زندان ها و شکنجه  گاه هایی اند 

که از آن در برابر مردمان بی دفاع کشور در پی تهدید و اختطاف استفاده می کنند.  

در  معافیت  فرهنگ  حاکمیت  از  نیز  جزایی  بین املللی  که محمکۀ  است  رسیده  جایی  به  کار 

افغانستان به ستوه آمده و خواستار دخالت در مسایل بزرگ عدلی به خصوص در بررسی جرایم 

این درخواست،  از ماه ثور 1382 )می 2003( شده است.  جنگی و جنایات ضد برشی پس 

می تواند برای مردم روزنۀ امیدی و برای حلقه های مافیایی جنگ، مواد مخدر، فرار از قانون 

و عامالن جنایت های جنگی و ضدبرشی تهدید غیر قابل تحملی باشد. این اقدام محکمۀ 

جزایی بین املللی می تواند پروسۀ صلح ناکام کشور را نیز 

را در موضع گیری های  برده، دولت  بیش تر  زیر پرسش 

قومی، گروهی و سمتی اش به چالش بکشد. کشتارهای 

چون  هدف هایی  با  اخیر  مشکوک  انتحارهای  و  اخیر 

بررسی های  توجه  در عطف  نیز  و مذهبی  قومی  کشتار 

این محکمه قرار خواهد گرفت. این برای دولت، طالبان 

و داعش چالش آفرین خواهد شد.  

نگران  بیش تر  مردم  سیاسی،  بزرگ  گیرودار  همین  در 

سیاست مداران کشوراند که چگونه بازی را با باخت های 

گذشته دنبال خواهند کرد و کدامین گروه ها و مهره های 

خویش  سیه بازی های  قربانی  را  میدان آمده  به  تازه 

و  تعویضی  دولت  منی رسد  نظر  به  ساخت.  خواهند 

عملکردش  و  گذشته   سیاست های  در  تغییری  هم  یا 

داشته باشد. فساد و تعلقات قومی-تیمی هنوز دامن گیر 

و  است  کشور  در  اجتامعی  سیاسی-  بزرگ  بحث های 

هردو  در  کشور  جوان  و  متعهد  نسل های  از  هم  هنوز 

طرف قربانی می گیرد. این قربانی گیری ها ریشۀ عمیق 

برنامه ریزی های  و  کاری  سیاست های  ناکارآیی  در 

تنگ نظرانه و غیرعملی در درون نظام دارد.

مورد  در  و گرم  از سه سال وعده های چرب  مردم پس 

هنوز  عدالت  و  فساد  با  مبارزه  توسعه  امنیت،  صلح، 

فقر،  نامصئونیتی،  ناامنی،  با  باید  منی دانند چرا هرروز 

بی عدالتی و بیکاری دست وگریبان باشند.  مردم یکبار 

دیگر در بی باوری و بدبینی سال های دور قرار گرفته اند- 

همچنان ناامن بودند و دسرتخوان خانه هاشان تهی از 

نان حالل شده  بود.  مردم بیش تر به این می اندیشند تا 

داشته  خانواده هاشان  و  خویش  نجات  برای  راهی  چه 

در  شهروندی  و  مدنی  اطمینان  با  اشرتاک  تا  باشند 

پروسه هایی که دولت از شکم پر و شاید هم گندیده اش 

برون می ریزد. مردم هنوز شعارها و پیام هایی از کارزار 

انتخاباتی گذشته را به خاطر دارند و دیگر باور کردن به 

این شعارها و وعده های واهی بعید می مناید.
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با انحطاط و زوال خالفت عثامنی از یک قرن بدین سو، این سوال در ذهن مسلامنان مطرح 

مورد  این  در  عده یی  مسلمین چیست؟  عقب ماندگی  و  غرب  جهان  پیرشفت  علت  که  است 

نیز عوامل  و گروهی  این عقب ماندگی می دانند  را موجب  اسالمی  در جوامع  داخلی  عوامل 

خارجی به خصوص توطئه های غرب و تسلط استعامر را. 

مشکالت امروز جهان اسالم پیشینۀ تاریخی دارد:

به گریبان  با آن دست  بدین سو  داریم که قرن ها  ما در کشور های اسالمی دو مسألۀ عمده 

استیم: یکی مسألۀ استبداد داخلی است. بعد از این که خالفت راشده از میان رفت و جای 

راشده  دوران خالفت  حالی که  در  آمد  میان  به  مشکل  این  داد،  موروثی  به خالفت  را  خود 

انتخاب خلیفه با رای مردم بود.

از آن به بعد، هر قدر خلیفه عوض شد، انقالب شد، کودتا شد و پادشاهی به جای پادشاه دیگر 

بر تخت نشست، مشکل استبداد حل نشد. سامان حکومت داری از ریشه عوض نشد و همین 

استبداد سبب شد تا نارضایتی ها میان دولت و ملت فاصله ایجاد کند. عدالت که بنیاد حکومت 

اسالمی بر آن استوار بود به فراموشی سپرده شد، دولت ها کم تر با ملت رس آشتی داشتند و در 

نتیجه تحوالت اجتامعی ضعیف و کم رنگ شد. 

در صدر اسالم پیرشفت علم و صنعت در میان مسلامنان، در جامعۀ برشی تا آن روز بی سابقه 

بود. علام و دانشمندان مسلامن به اخرتاعاتی دست زدند که با جنگ های صلیبی، اروپایی ها 

با آن ها آشنا شدند و رسمشق اروپای مسیحی گردید.

مرتضی  مطهری  در کتاب  ده  گفتار در مورد انحراف مسلامنان از تولید دانش چنین می نویسد: 

 »مسلامً یکی  از علل  این  امر حوادثی  بود که  در اوضاع  مسلمین  ابتدا به  وسیله  دستگاه های  

خالفت  پدید آمد و بعد دنبال  شد.  ناهمواری ها در زندگی  مسلمین  به  وجود آمد، یک  جامعۀ  

طبقاتی  درست  شد که  با منظور اسالم  ابداً وفق  منی  دهد. جامعه  منقسم  شد  به  یک  طبقۀ  فقیر 

و بدبخت  که  نان  خود را به  زحمت  می توانست  به  دست آورد و یک  طبقۀ  مرسف ، مبذر و مغرور 

که  منی  دانست   با آنچه  در چنگال  دارد چه  بکند. وضع  زندگی  عمومی  وقتی  که  شکاف  بردارد 

زمینه  برای  اجرا و عمل  و توجه  به  این  دستورها  باقی  منی ماند و بلکه  عواملی  پیدا می شود که  

این گونه  دستورها اجرا نگردد .«  

امپراتوری  که  وقتی  از  بود.  استعامر خارجی  مواجه شد،  آن  با  اسالم  دوم که جهان  مسألۀ 

عثامنی پس از جنگ اول جهانی از میان رفت، قدرت های بزرگ مانند انگلستان و فرانسه 

با کشیدن مرز های مصنوعی، کشور های مصنوعی به میان آوردند و در رشق میانه ملت های 

مصنوعی ایجاد کردند و از این راه تخم تفرقه و خصومت را میان مردمی پاشیدند که چندی 

این مرزها در حقیقت  بودند.  تاریخ یکجا زندگی کرده  باهم در طول  و  بودند  قبل یک ملت 

خطوطی بود که آن ها میان حوزه های منافع خود کشیدند. 

کشور هایی که قبال تحت سلطۀ امپراتوری عثامنی بودند، در مدت کوتاهی با نام های مختلف 

متدن غرب مجموعه یی از ارزش های باهم 
پیوسته است و در دهکدۀ جهانی، امکان 

انتخاب میان خوب و بد قابل تصور نیست 
زیرا ارزش ها را به خوب و بد تفکیک 

کردن ناممکن است. درست مانند دین که 
منی توان قسمتی از آنرا گرفت و بخش دیگر 

را فرو نهاد و اگر بخشی را فرو بنهیم، دیگر 
منی توان از لیربالیسم سخن گفت.   

در جهان دوقطبی، فشار برای اقتباس از 
مدرنیته بیش تر توسط رهربان دولت ها در 

چهارچوب مرز های ملی مطرح بود.

وحید مژده
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و مرز های مصنوعی از هم جدا شدند و هر کدام برای خود هویت جعلی جداگانه تعریف کردند. 

مرص، سوریه، اردن، لبنان، عربستان سعودی، عراق و ارسائیل ساخته شد. هرکدام دارای 

پرچمی و هویتی و بعضی ها هم تحت حاکمیت خاندانی و سلسله یی شد. 

سیطرۀ  تحت  یا  و  بودند  انگلستان  تحت الحامیۀ  یا  تازه تشکیل  کشور های  این  از  کدام  هر 

فرانسه. مرز بندی هایی که به میان آمد، موجب تفرقه و خصومت نیز گردید و به این ترتیب 

هر کشور تازه به میان آمده برای این که خود را در برابر همسایه و دشمن مصنوعی مصئون 

نگهدارد، به یک قدرت استعامری وابسته شد.

در بعضی از این کشور ها در طول ده ها سال کودتا های متعدد و خونین اتفاق افتاده تا یک 

مهره با مهرۀ دیگر تعویض گردد و یک خاندان و یا یک عشیرۀ وابسته به یک منطقه یا یک 

قوم بر دیگران مسلط گردد. احزاب سیاسی قومیت گرا و ناسیونالیست به میان آمدند تا هویت 

اسالمی را که مایۀ وحدت میان امت اسالمی بود، تضعیف کرده و هویت های کهن را که 

قرن ها در زیر گرد و خاک ناشی از سیر قرون مدفون بود، بیرون آورند و نشان دهند که این 

ملت از ملت های همسایۀ خود برتر است. اما این کار ها هیچ دردی از درد هایی این ملت ها را 

دوا نکرد؛ زیرا این کشور های مصنوعی و ملت های مصنوعی که پدید آورده شدند، خود اصل 

مشکل بودند نه حل مشکل. 

ملی  عواید  از  بزرگی  بخش  هرکدام  تا  می شد  مصنوعی سبب  این کشور های  میان  دشمنی 

ساالنۀ خود را رصف خرید جنگ افزار برای مقابله با همسایه های خود کنند. دیگر امکان یک 

اجامع مشرتک برای مقابله با دشمن مشرتک از میان رفته بود و به همین دلیل نیز ارسائیل با 

دو ملیون نفوس توانست بر متام رشق میانه تفوق نظامی یابد. 

تنها مشکل این کشور ها تسلط استعامر نبود؛ بلکه عامل داخلی یعنی استبداد داخلی نیز دست 

در دست استعامر داد و وقتی زمام داران مستبد به پشتیبانی قدرت های استعامری زمام امور را 

بدست گرفتند، اندیشۀ آزاد دیگر مجال تبارز نیافت و رسکوب و اختناق حاکم شد. 

برابر  به قیام در  را  اندیشمندانی هم ظهور کردند که ملت  از یک قرن اخیر،  در طول بیش 

استعامر فرا خواندند که هیچ کدام به موفقیت چشمگیری دست نیافتند. آخرین این تالش ها 

نظر  به  افتاد که  به راه  و سوریه  لیبیا، عراق  تونس، مرص،  در کشور های  بود که  بهار عربی 

می رسید دوران جدیدی آغاز شده است. چنین به نظر می رسید که استعامر خارجی و استبداد 

داخلی با این قیام ها دیگر مجالی برای بازگردانیدن وضع به حالت سابق ندارند؛ اما طوری 

با دخالت  و  مواجه گردید  و خارجی  داخلی  با دسایس  زودی  به  نیز  نهضت  این  دیدیم،  که 

قدرت های غربی چنان ویرانی و خون ریزی به بار آمد که مردم از قیام شان پشیامن شدند و 

با حملۀ امریکا به عراق و به دنبال آن وقایع سوریه و لیبیا، اکنون بسیاری از مردم در حرست 

برگشت هامن استبداد سابق  برای برقراری امنیت اند. 

دشمنان سوگندخوردۀ  به  ناگهان  می کردند،  زندگی  برادرانه  هم  کنار  در  قرن ها  که  مردمانی 

هم مبدل شدند و جنگ مذهبی سکاندار این دریای پرتالطم از خون گردید و از میان آتش 

و خاکسرت ویرانه های این کشور ها هیوالیی بنام داعش رسبرآورد که رس می برد، کنیز و برده 

می گیرد و انسان ها را زنده زنده در آتش می سوزاند.

این وقایع سواالتی را هم در اذهان به وجود می آورد. این وقایع در جهان اسالم اتفاق می افتد 

و کسانی هم دست به این جنایات می زنند، نه تنها این کارها را به نام اسالم می کنند؛ بلکه 

مدعی اند برداشتی که آنان از اسالم دارند، اسالم ناب و حقیقی است و دیگران هرچه از اسالم 

می گویند و می دانند باطل است. دشمنان اسالم هم از چنین فرصت کامل استفاده را می برند 

و با متام قوت در صدداند تا به جهانیان بقبوالنند که این ست حقیقت دیانتی که مدعی است 

برای نجات نسل برش آمده است؛ اما در تعالیم آن چیزی جز خون و ویرانی وکشتار و جهالت 

چیزی نیست.

بحران معرفت و بحران هویت

جهان اسالم در برابر هجوم مدرنیته دچار دو بحران شد: بحران معرفت و بحران هویت.

بحران معرفت زمانی دامنگیر ما شد که دریافتیم از کاروان علوم تجربی عقب افتاده ایم. ما 

زمانی در علوم تجربی رسآمد زمان خویش بودیم که دنیای مسیحیت در تاریکی جهل به رس 

می برد. اما اکنون برعکس ما از کاروان عقب افتاده ایم. چرا به این رسنوشت مبتال شدیم؟

این عقب افتادگی تنها در علوم تجربی نبود؛ بلکه در دین داری ما نیز خلل وارد آمد. با توسعۀ 

امپراتوری اسالمی، اقوام و ملت های بسیاری با فرهنگ های متفاوت به اسالم گرویدند و یک 

سلسله باور های قدیم را نیز با خود شامل باور های اسالمی ساختند. به این ترتیب فرهنگ ها 

به  ادیان و مذاهب دیگر  از  باور های خرافی بسیاری  و 

اسالم رسایت کرد. بعضی از این باور ها، طوری بود که 

هیچکس منی توانست آن ها را از تعالیم اسالم جدا کند.

روحانیون  بنام  طبقه یی  اسالم  صدر  در  مثال  عنوان  به 

وجود نداشت؛ اما در ادیان قدیم آریایی، جامعۀ طبقاتی 

وجود  دینی  امور  متولیان  یا  و  روحانیون  بنام  طبقه یی 

از آن ها می گرفتند و مورد  را  داشت که مردم دین خود 

احرتام مردم بودند. مرتضی مطهری در کتاب ده گفتار 

در این مورد می نویسد:

زمین   علم   به   راجع   اسالم   دستورهای   این که   علت    «

خورد این  بود که  حسابی   از  جایی  برداشته  شد و به  جای  

علم   به  حساب   اسالم   آنچه   یعنی   شد...  گذاشته   دیگر 

و تشویق  عموم  به  تعلیم  و باسواد شدن  و  فضیلت   علم  

و  احرتام   به   تشویق   عامل ،  حساب   به   همه   بود،  گفته  

دست بوسی  و فضیلت  عامل  گذاشته  شد. مردم  به  جای  

این که  توجه  پیدا  کنند که   خودشان  سواد پیدا کنند و تا 

باسواد  فرزندان شان   و  خودشان   است   مقدور  که   حدی  

اجر  و  به   این که   شد  معطوف   توجه شان   شوند،  عامل   و 

فضیلت  را در احرتام  و خضوع  نسبت  به  علام کسب  کنند. 

بیانات  برخی  علامی  نتیجه  همین  شد که  هست ... در 

نیست؛   شده   ذکر  که   انحراف   آن   اگر  چه   هم    اسالمی  

ولی  یک  نوع  جمود و انحراف  دیگری  کم  و بیش  دیده  

می شود که  آن  هم  در کند  کردن  تیغ   فرمان های  اسالم  

دربارۀ  علم  تأثیر داشته  و آن  انحراف  این  است  که  هر 

دسته  ای از علامی  اسالم  چسبیده اند  که  مقصود  رسول  

از آن  علمی  که  فرموده  فریضه  است  هامن   اکرم )ص ( 

علامی  می گوید:  غزالی   داریم ...  ما  که   است   علمی  

کل  علی  فریضۀ  العلم   )طلب   در  تفسیر  حدیث   اسالم  

مسلم( تقریباً بیست  فرقه  شده اند و هر فرقه یی که  اهل  

هر علم  و فنی  بوده اند گفته اند مقصود این  حدیث  هامن  

 علم  و فن   ما است . متکلمین  گفته اند مقصود پیغمرب از 

اصول   علم   کالم ،  علم   زیرا  است   کالم   علم   جمله   این  

علم   که   مقصود،  اخالق   گفته اند  علامی  است .  دین  

اخالق  است  که  آدمی  بداند منجیات  چیست  و مهلکات  

کدام  است . فقها گفته اند که  مقصود، علم  احکام  است . 

از  یا  و  باشد  مجتهد  یا  کسی   هر  که   الزم   است  چون 

مجتهدی  تقلید کند. مفرسین  گفته اند که  مقصود، علم  

تفسیر است  زیرا تفسیر علم  به   کتاب  الله  می باشد...«

در  تفکر  به  را  پیروانش  قرآن  که  این ست  حقیقت 

آنان  از  و  می کند  تشویق  تجربی  و  مادی  مسایل  مورد 

می خواهد که در آفرینش آسامن ها و زمین  تفکر کنند و 

به پدیده های طبیعی توجه کنند، به سیر و سفر در زمین 

قرآن  آگاه سازند.  پیشینیان  احوال  از  را  و خود  بپردازند 

به  فواید پدیده های طبیعی برای انسان تاکید دارد و در 

قرآن سوره یی بنام حدید )آهن( است. برعکس قرآن به 

از  آن  در  تفکر  که  مسایلی  که  در  می گوید  مسلامنان 

فهم آن ها باالست و بحث و تحقیق در آن ره به جایی 

منی برد و فقط می تواند جدل های بی مثر به  میان آورد، 

روح  مورد  در  پیامرب  از  کسانی  وقتی  ورزند.  خودداری 

پرسیدند، آیتی نازل شد و به مسلامنان ترصیح منود که 

روح  در اختیار خداوند جل جالله است درحالی که من به 
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شام در این مورد علم نداده ام.  

بحران دوم را این سوال به وجود آورد که در دنیای امروز 

ما کی استیم و جایگاه ما در جهان امروز کجاست؟ ما 

دارای چه شخصیتی استیم؟ ما در این دنیا هیچ کاره ایم 

و دیگران می خواهند هویت ما را از ما بگیرند و هویت 

را می توان  بحران  این  کنند.  ما تحمیل  بر  را  خودشان 

بحران هویت نام نهاد.

نام تروریست شناخته  به  گروه هایی که امروز در جهان 

انداخته اند و  به راه  را  می شوند، درحقیقت جنگ هویتی 

به این باوراند که متدن غرب با نفوذ و حمله به جهان 

اسالم، هویت اسالمی مسلامنان را هدف گرفته است و 

باید به هر شیوه یی، در برابر غرب مقاومت کرد.

»مدرنیته« و حق انتخاب

جوامع  در  غرب  متدن  از  اقتباس  مسألۀ  زمانی که  از 

اسالمی به میان آمده، این سوال مطرح بوده است که 

کدام مظاهر این متدن را باید بگیریم و کدام ها را فرو 

از  می توانیم  ما  که  بوده اند  باور  این  به  تعدادی  نهیم. 

سازگار  ما  دینی  ارزش های  با  که  را  آنچه  غرب  متدن 

است بگیریم و مظاهر قبیح و ناپسند آنرا ترک کنیم. 

حق  مورد  این  در  که  بوده اند  باور  این  به  عده یی  اما 

انتخاب بسیار محدود و اندک است. این دسته می گویند 

و  شود  آن  وارد  انسان  که  نیست  بقالی  دکان  غرب  که 

مایحتاج مورد نیاز خود را انتخاب کرده و بردارد و آنچه 

متدن  این  قبح  و  حسن  گذارد.  فرو  ندارد،  نیاز  که  را 

بگیری،  را  بخشی  وقتی  که  است  آمیخته  درهم  چنان 

بخش دیگر خود با آن می آید. لیربال دیموکراسی بدون 

سیکوالریسم منی تواند قابل تطبیق باشد و سیکوالریسم 

با ارزش های دینی سنخیتی ندارد.

متدن غرب مجموعه یی از ارزش های باهم پیوسته است 

بد  و  خوب  میان  انتخاب  امکان  جهانی،  دهکدۀ  در  و 

قابل تصور نیست زیرا ارزش ها را به خوب و بد تفکیک 

منی توان  که  دین  مانند  درست  است.  ناممکن  کردن 

اگر  و  نهاد  فرو  را  دیگر  بخش  و  گرفت  آنرا  از  قسمتی 

بخشی را فرو بنهیم، دیگر منی توان از لیربالیسم سخن 

گفت.   

در جهان دوقطبی، فشار برای اقتباس از مدرنیته بیش تر 

توسط رهربان دولت ها در چهارچوب مرز های ملی مطرح 

بود. به عنوان مثال در ترکیه اتاتورک، در ایران رضا شاه 

و در افغانستان شاه امان الله؛ اما در اواخر قرن بیستم، 

رعایت  که  شد  مطرح  امریکا  توسط  جهانی  جدید  نظم 

یک سلسله اصول را در سطح جهانی الزامی ساخت. 

دسامرب   3 در  که  بی بی سی  خرب  این  مثال،  عنوان  به 

2013 به نرش رسید، نشان می دهد که چگونه ارزش های 

یافته  جهانی  الزامیت  اکنون  اسالم  تعالیم  با  ناسازگار 

است. در خرب بی بی سی از قول سازمان دیده بان حقوق 

برش آمده است »نامزد های ریاست جمهوری افغانستان 

این  کنند«.  را مشخص  دیدگاه حقوق برشی خود  باید 

سازمان پرسش نامه یی در 17 سوال از نامزدان ریاست 

جواب های  باید  نامزدان  که  دارد  افغانستان  جمهوری 

خود را به صورت کتبی به این سازمان بسپارند. در این 

تعالیم اسالمی مانند  با  سواالت در کنار مسایل سازگار 

مجازات ناقضین حقوق برش و حقوق زن، از نامزدان ریاست جمهوری خواسته شده تا دیدگاه 

خود را در آن موارد نیز بنویسند.

آنها باید توضیح دهند که نظرشان دربارۀ حقوق زنان، مانند ایجاد خانۀ امن، افزایش پلیس 

زن، منع خشونت علیه زنان، لغو ماده های تبعیض آمیز قوانین احوال شخصیه اهل تشیع، 

قانون زنان و لغو تعدد زوجات چیست؟

در  گام هایی  چه  شام  آینده،  جمهور  رئیس  عنوان  به  که  است  این  سئوال ها  از  دیگر  یکی 

راستای پایان دادن به »معاینات بکارت« خواهید برداشت؟

در  برش،  حقوق  به  احرتام  تعهد  وجود  با  که  کرده  انتقاد  کرزی  حامد  دولت  از  سازمان  این 

بسیاری از موارد نتوانسته به تعهداتش عمل کند.

غرب  مدعی اند  که  می دهد  نشان  کسانی  جانب  به  را  حق  نامه،  پرسش  این  به  نگاهی 

سوپرمارکیت نیست که خریدار حق انتخاب داشته باشد؛ بلکه شبیه به دکان قصابی است که 

گوشت و استخوان را با هم می فروشند. وقتی حقوق زن را پذیرفتید، باید لغو تعدد زوجات 

و لغو معاینات بکارت را نیز بپذیرید. وقتی در جامعۀ وابسته به ارزش های اسالمی و سنتی، 

برخورد جهانی چنین باشد، آیا می توان انتظار داشت که مردم از سایر مظاهر مدرنیته استقبال 

کنند؟ چنین مسایلی است که به گروه های خشونت گرا فرصت رسبازگیری از مردم را فراهم 

می آورد. 

اما در افغانستان

برشمردیم جدا  قاعده هایی که  از  که  است  اسالمی  بزرگ  از رسزمین  نیز بخشی  افغانستان 

نیست. درست است که افغان ها در طول تاریخ سلطۀ مستقیم استعامر را برنتابیدند و به آن 

نه گفتند؛ اما همین ملت استعامرشکن متاسفانه همیشه برای پذیرفنت سلطۀ استبداد داخلی 

مزاجی مساعد داشته است. از آن جایی که استعامر و استبداد دو روی یک سکه اند و استبداد 

همیشه از پشتیبانی استعامرگران برخوردار بوده است، استعامرگران چون دانستند که سلطۀ 

مستقیم شان بر ما ممکن نیست، با حاکم ساخنت استبداد داخلی، حاکمیت غیر مستقیم خود 

را بر ما برقرار کردند.

استبداد مانع پیرشفت اقتصادی و اجتامعی جامعه است. رژیم های مستبد می دانند که انسان 

وقتی به صورت نسبی به رفاه اقتصادی برسد، خواست هایش در حد اقتصادی محدود منی ماند 

از  وسیاسی  اجتامعی  آزادی های  می گردد.  زندگی  دیگر  بخش های  در  پیرشفت  خواهان  و 

خواست های نخستین یک جامعه بعد از برقراری امنیت و تامین معیشت است، به همین دلیل 

رژیم های مستبد خواهان پیرشفت اقتصادی در جامعه نیستند.

با  اگر  جدیدسازی  یا  نوسازی  نهاد.  فرق  تجدد  و  میان متدن  باید  نیز  نوسازی  با  رابطه  در 

جامعه  بر  زور  راه  از  مدتی  برای  که  دارد  احتامل  باشد،  نداشته  جامعه رسسازگاری  فرهنگ 

تحمیل گردد؛ اما نهادینه نخواهد شد به خصوص در جامعه یی با تسلط ارزش های قبایلی که 

تغییر و تحول در آن به سختی راه می یابد. اسالم در جامعۀ قبایلی ظهور کرد و معیار برتری 

میان انسان ها را نه نسب و وابستگی قبیلوی و خانوادگی؛ بلکه تقوی قرار داد. 

مدنیت با ارزش های قبیلوی در تضاد است و پیامرب )ص( جامعۀ جدید را در )مدینه( اساس 

نهاد زیرا در جامعه یی با سلطۀ ارزش های نظام قبایلی، منی توان از وجود یک ملت به معنای 

واقعی آن سخن گفت. وجود منافع گروهی و قومی با هم متضاد، در بسیاری موارد گرد آمدن 

بدور منافع ملی را ناممکن می سازد و تنها زندگی در محدودۀ جغرافیایی واحد منی تواند وحدتی 

بر پیکر  از آسیب های واردآمده  ایجاد کند که الزمۀ وجود یک ملت است و زخم های ناشی 

جامعه را به نحو موثر التیام بخشد.

بیش از یک قرن قبل که معاهدۀ دیورند بر افغانستان تحمیل شد، بزرگ ترین رضر از نظر 

جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی متوجه این کشور گردید. افغانستان مبدل به کشور محاط به 

خشکه شد که باید برای رابطه با دنیای خارج، وابسته به همسایه ها باشد. 

اختالف بر رس این خط که بعد از تقسیم نیم قارۀ هند به عنوان یک مسألۀ مورد اختالف میان 

افغانستان و پاکستان باقی ماند، هردو کشور را بر آن داشت تا نظام قبایلی در دو سوی دیورند 

را به حال خود رها کننند تا مبادا حساسیتی به وجود آید که یکی از  دو کشور به رضر جانب 

مقابل از آن بهره بربد. با این وضع قانون نانوشته یی میان قبایل دوسوی دیورند نافذ گردید- 

برای حفظ منافع مشرتک، هر زمانی که قبایل یک طرف دیورند با مشکلی مواجه گردند، قبایل 

طرف دیگر به کمک آنان بشتابند.

بهرۀ مردم قبایل از این نظام چه بود؟ حمل آزادانۀ اسلحه، ضعف قدرت دولتی در مناطق آنان، 
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اجباری نبودن تحصیل برای فرزندان آنان، دشمنی های شخصی و خانوادگی که هر سال ده ها 

نفر به خاطر مسائل بسیار ساده به قتل می رسیدند. کشت آزادانۀ مواد مخدر و قاچاق آن، و حتا 

تجارت مرشوع چوب نیز طوری بود که جنگالت را در مناطق آنان ریشه کن ساخت. خالصه 

وضع زندگی به شیوۀ بسیار عقب مانده و ابتدایی که در طول قرن ها به یک شکل و روال باقی 

مانده و چنان نفوذناپذیر و غیر قابل انعطاف است که به آنان حتا اجازۀ آمیزش و مخلوط شدن 

با اقوام دیگر را منی دهد. زیرا در نظام قبایلی، افراد وابسته به هر قبیله خود را از همه برتر و 

گل رسسبد نسل برشی می دانند و افراد غیر از قبیلۀ خود را در مدارج پایین تر شامر می کنند. 

طبعا کسانی که از  شجرۀ اجداد این قبایل نیستند، مردمانی پست و حقیرند. با چنین طرزدید 

اجتامعی، آیا می توان از وحدت ملی سخن گفت؟

نباید گامن کرد که این طرز دید تنها در مناطق قبایلی هم رسحد با پاکستان وجود دارد. تاثیر 

گسرتدۀ نظام قبایلی بر جامعۀ افغانستان به حدی است که حتا اقوام غیر پشتون افغان از آن 

تاثیر پذیرفته و این خود به بریدگی ها و بیگانگی های بیش تر دامن می زند. درحالی که اگر با 

دقت به این موضوع بنگریم، تاجیک ها و پشتون های افغانستان از نژاد واحد و زبان آنان نیز 

ریشۀ واحد دارد. در حالی که مثال دو گروه بزرگ قومی در ایران یعنی ترک ها و فارس ها هم 

از نگاه زبان و هم از نظر نژاد در مقایسه با پشتون ها و تاجیک های افغانستان با هم کم تر 

همگونی دارند.

عقب ماندگی اجتامعی به این گونه، جامعه را چنان در الک خود فرو می برد که در برابر هر 

تغییر و تحول از بیرون به سختی مقاومت نشان می دهد. هر اندیشۀ جدید قبل از این که جذب 

جامعه گردد وقبول عام یابد، باید خود را با ارزش ها و معیار های نظام قبایلی هامهنگ سازد. 

طرز فکر جدید به جای این که موجب تحول در باور ها گردد، خود از باور های منحط حاکم 

ارزش ها  متعالی ترین  و منحط،  تاثیر می پذیرد و مسخ می شود. جامعۀ عقب مانده  بر جامعه 

تا حد عقب ماندگی خود عقب می برد و منحط می سازد. دین در چنین  را دگرگون می کند و 

جوامعی تا آن حد مورد پذیرش است که خطری را متوجه بنیاد های نظام قبیلوی نسازد و حالت 

سکون را که قرن ها بر این جامعه حاکم بوده است، برهم نزند.

آیا دین مانع پیرشفت است؟

اسالم هیچ گونه مخالفتی با پیرشفت اقتصادی ندارد و هیچ کسی منی تواند مثالی از تاریخ 

دانشمند  باشد.  گرفته  قرار  مجازات  مورد  اکتشاف  و  اخرتاع  جرم  به  کسی  که  بیاورد  اسالم 

مسلامن »جابر بن حیان« الکول را اخرتاع کرد و رشاب نیز نوعی الکول است؛ اما هیچ عامل 

دین وی را به خاطر این اخرتاع، نکوهش نکرد؛ اما تاریخ مسیحیت در قرون وسطی مملو از 

کشتار و حتا زنده در آتش سوزانیدن کسانی است که از طرف دادگاه های تفتیش عقاید به 

جرم اخرتاع یا اکتشاف جدید به جادوگری متهم شدند. کشیش های مسیحی حتا گالیله را به 

این جرم که سخنان جدیدی در ستاره شناسی داشت وادار ساختند تا از آنچه که گفته بود، 

توبه کند.

به همین دلیل بود که در دورۀ رنسانس در اروپا، اندیشمندان اروپایی دین را از سیاست جدا 

امور حکومت  در  مداخله  از  را  کلیسا  و  وانسان ساختند  میان خدا  رابطه  به  و محصور  کرده 

بازداشته شد. در مقابل در کشور اسالمی ترکیه نیز یک 

قرن قبل مصطفی کامل، اسالم را از جامعه بیرون کرد؛ 

اما آیا ترکیه توانست به مبدل یک کشور پیش رفته مانند 

آملان ویا فرانسه شود؟ 

 در کشور های آسیای میانه نیز کمونیست ها همین کار را 

کردند. در مدت بیش از 70 سال مساجد تعطیل گردید 

و تعلیم دینی یک رسه ممنوع اعالم شد؛ اما کدام یک از 

این کشور ها را می توان امروز با یکی از عقب مانده ترین 

مقایسه  پرتگال  یا  هسپانیا  مثال  اروپایی؛  کشور های 

کرد؟  رادها کرشنان، رئیس جمهور سابق هند که یکی از 

متفکرین بزرگ این کشور نیز به شامر می آید در کتابی 

که  است  عجیب  می کند.  دفاع  گاوپرستی  مذهب  از 

اما کسانی  نیست؛  هندوستان  پیرشفت  مانع  گاوپرستی 

هستند که اسالم را که فقر را قرین کفر می داند و پیروان 

خود را به کار ترغیب کرده و کار را عبادت می داند، مانع 

پیرشفت به شامر می آورند. 

راه حل مشکل

خواننده وقتی به این نوشته به دقت نظر می افگند، شاید 

دیگر  و  است  تباه  بنیاد  از  کار  که  برسد  نتیجه  این  به 

راهی جز تخاصم میان غرب و اسالم وجود ندارد. جنگ 

صورت  به  متدن  یک  تا  یافت  خواهد  ادامه  متدن ها 

کامل متدن های دیگر را مقهور سازد و خود حاکم گردد. 

در جنگ میان متدن ها صلح ناممکن است.

استیم  جنگی  چنین  شاهد  ما  امروز  که  نیست  شکی 

و کشتار  ویرانی  تاکنون جز  و  افتاده  به راه  که می تواند 

نتیجه ی نداشته است. از خشونت جز خشونت منی زاید 

و تحمیل هیچ عقیده یی از راه زور و جرب ممکن نیست. 

جنگ متدن ها به بن بست رسیده و حتا کشتار مخالفان 

به نام تروریست نیز گره گشای این مشکل نیست. وقتی 

جنگ به بن بست می رسد، راه دیگری جز گفتگو وجود 

ندارد.
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آزادی عقیده از موضوعات پرمساله در عرص حارض است. لیربالیسم به خاطر دفاع و حراست 

از آزادی عقیده، خود را یک رس و گردن از دیگران باال می داند. از این بابت به خود امتیاز 

قایل است، و رقبای خود، همچون مارکسیسم و تندروهای دینی را به نقد می کشد و به داشنت 

استبداد رأی متهم می کند. در میان مسلامنان نیز مسالۀ آزادی عقیده پر چالش بوده است 

و تنها شامر اندکی از نواندیشان مسلامن مانند راشدغنوشی از آن به دفاع بر خاسته اند . در 

تازه ترین مورد، طه جابرالعلوانی پژوهشی را در این باب بیرون داده که در نوع خود بی نظیر 

است.

چالش  به  را  اسالمی  جوامع  و ضمیر  ذهن  بر  حاکم  آرای  پژوهش،  این  در  طه جابرالعلوانی 

کشیده و نظریات فقها را به صورت مستدل زیر سوال برده است. او با این کار خود، طرح 

تیر  خویش  جسورانۀ  پژوهش  این  با  علوانی  است.  انداخته  در  مسلامنان  میان  در  جدیدی 

اتهامات را به جان و دل خریده است. او که از دانشمندان رسشناس جهان اسالم و از مبارزین 

سابقه دار عراقی است. کتابش »دین اجباری یا دین اختیاری؟« نام دارد و کتاب به وسیلۀ 

امین سلیامنی به فارسی ترجمه شده و موسسۀ انتشاراتی »نرش احسان« آن را در ایران چاپ 

کرده است. فرشدۀ آن از این قرار است:

بر  را  این مورد  از مسایل اجامعی خوانده و باب سخن گفنت در  را  جمهور علام، قتل مرتد 

روی علامی متاخر بسته اند . از سویی هم آراء و نظریات عمر بن خطاب)ض( سفیان ثوری، 

ابراهیم نخعی و امثال آن ها  نادیده گرفته شده است.

ارتداد معنی برگشت به عقیدۀ قبلی یا عقیدۀ غیر از آن را می رساند و از دیدگاه قرآن ارتداد 

معنی برگشنت آشکار از اسالم و رها کردنش پس از پذیرش آن را می دهد. و برخی از مفرسان 

نیز ارتداد را به بازگشت از اسالم و در آمدن به دایرۀ کفر، معنی کرده اند . در قرآن مجید در 

چندین جا از ارتداد سخن رفته است؛ اما هیچ گونه عقوبت دنیوی برای جرم و گناه ارتداد در 

قرآن نیامده است. هم چنان در آیات قرآن نه به صورت رصیح و نه به صورت اشاره به لزوم 

بیان  بر گشنت، چیزی  از  او در صورت خودداری  به اسالم و کشنت  برگشنت  به  مرتد  اجبار 

نشده است. برعکس بالغ بر دوصد آیه در رسارس قرآن وجود دارد که یا به صورت رصیح و یا 

به صورت ضمنی بر آزادی عقیده و ایامن داللت می کند. عرص رسالت شاهد صدها منونه یی 

از کسانی بود که ایامن آورده و سپس به نفاق و ارتداد گرویدند، و حتا پس از خروج از اسالم 

به آزار و اذیت پیامرب پرداخته اند . عبدالله ابن ابی، یکی از منافقان مشهور است، که حرضت 

پیامرب از دست او آزار و اذیت دید، و رسانجام به درخواست فرزندش، پیامرب پیراهن خود را 

داد، تا به او کفن بسازند و بر مرده اش جنازه خواند. در مورد عبدالله بن سعد بن ابی رسح که 

کاتب وحی بود، سپس مرتد شد، جناب پیامرب شفاعت عثامن بن عفان را که برادر رضاعی اش 

بود، پس از فتح مکه پذیرفت. اگر ارتداد حدی می داشت، پیامرب هرگز از اجرای آن چشم 

منی پوشید. هم چنان در صلح حدیبیه قرار بر این شد که اگر مسلامنی از اسالم بر گردد و به 

صف مرشکان بپیوند، به آن ها برگردانده، منی شود. از این هم بر می آید، که مرتد مجازات 

آن عده از مرتدینی که در مکه بود و باش 
می کردند و پیامرب پیش از فتح مکه دستور 

قتل آن ها را صادر کرد، شامل آن های 
می شود که جرایم دیگری همچون قتل، 

خیانت، تحریک مرشکان به جنگیدن را علیه 
مسلامنان مرتکب شده بودند. لذا مجازات 

قتل برای آن ها از بابت ارتداد و تغییر 
عقیده شان از اسالم به دین دیگر نبود؛ بلکه 

به موجب جرایم دیگرشان بود...

عبدالحفیظ منصور

بررسی موضوع ارتداد و احکام مرتدین
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دنیوی ندارد، ورنه پیامرب چنین پیامنی را عقد منی کرد.

آن عده از مرتدینی که در مکه بود و باش می کردند و پیامرب 

شامل  کرد،  صادر  را  آن ها  قتل  دستور  مکه  فتح  از  پیش 

خیانت،  قتل،  همچون  دیگری  جرایم  که  می شود  آن های 

تحریک مرشکان به جنگیدن را علیه مسلامنان مرتکب شده 

تغییر  و  ارتداد  بابت  از  آن ها  برای  قتل  مجازات  لذا  بودند. 

عقیده شان از اسالم به دین دیگر نبود؛ بلکه به موجب جرایم 

دیگرشان بود. امام شافعی سیاست پیامرب را در بارۀ مرتدین 

چنین خالصه می کند: »در زمان حیات رسول اکرم افرادی 

بودند که ایامن آوردند و سپس مرتد شدند؛ اما پیامرب آن ها 

را به قتل نرساند.«

با این همه، احادیثی از پیامرب اکرم روایت گردیده است که 

بر مجازات مرتد گواهی می دهند، مشهور ترین حدیث »من 

بدل دینه فاقتلوه« است. از نظر حدیث شناسان، این حدیث 

»خرب آحاد« بوده و فراتر از آن »حدیث مرسل« شناخته شده 

اول  قرن  در  رو  همین  از  ندارد؛  استواری  جایگاه  که  است 

هجری این حدیث ناشناخته بود و پس از آن به شهرت رسید. 

افزون بر آن »خرب آحاد« در بهرتین صورت می تواند، اساس 

رهگذر  از  »حدرشعی«.  بنیاد  نه  گیرد،  قرار  عبادی  مسایل 

رده بندی حدیث صحیح در مرتبۀ پس از آیه قرار دارد و مبین 

آیات قرآن می باشد، نه آن که بر قرآن پیشی گیرد. بنابر این 

آزادی عقیده دستور دهد، حدیث هرگز  بر  آن گاه که قرآن 

منی تواند احکام خود را بر قرآن تحمیل بدارد.

اخبار و روایات متعدد بیان گر این است، که در میان خلفای 

راشدین؛ ابوبکر، عثامن و علی معتقد به آن بودند، که مرتد 

نخست به اسالم دعوت گردد، اگر پذیرفت، ریخنت خونش 

کشته  باید  زد،  رسباز  اسالم  پذیرش  از  اگر  و  است،  حرام 

بدین گونه عمل  تن  این سه  تاریخی  روایات  پایۀ  بر  شود. 

کردند؛ این روایات تاریخی، ثقه و معترب نیستند و یا این که 

مسایل دیگری در پهلوی آن ها نهفته است. تنها عمر خلیفۀ 

دوم، قتل مرتد اعتقادی را جایز منی شمرد. در میان مذاهب 

اسالمی دیدگاه یک دستی در مورد حکم ارتداد وجود ندارد. 

مورد  حدود رشعی  فصل  در  را  ارتداد  مسالۀ  احناف  فقهای 

بحث قرار نداده اند ، بلکه آن را در ذیل سیره و قتال به بررسی 

کشته منی شود،  مرتد  کودک  و  زن  آن ها  دید  از  گرفته اند . 

اما قتل مرد مرتد واجب می باشد. این عده به حدیث »من 

بدل دینه فاقتله« متسک جسته اند  و اقدام ابوبکر را بر ضد 

مرتدین اجامع خوانده اند . و این در حالی است که حــدیث 

یاد شده، از صحت الزم برخوردار نبوده و اقدام حرضت ابوبکر 

در برابر مرتدین جنبۀ سیاسی داشت؛ بدین معنی که حرکت 

گروهی مرتدین، اداره و نظام اسالمی را به خطر جدی مواجه 

کرده بود و باید  خطر آن ها دفع می گردید. مالکی ها، مسالۀ 

ارتداد را در بحث حدود رشعی جاداده اند ، و قتل مرتد چه زن 

و چه مرد از نظر آن ها واجب می باشد. امام شافعی در مورد 

صف  در  را  مرتد  او  دارد.  سخت تری  موضع  ارتداد،  مسالۀ 

آیاتی که در  مرشکان قرار می دهد، و برای قتل مرتدان به 

بارۀ قتال علیه مرشکان نازل شده استناد می جوید. به گونۀ 

منونه این آیه »و قاتلو هم حتا التکون فتنه و یکون الدین 

کله لله« و یا »فاقتلو املرشکین حیث و جدمتوهم« . شافعی 

رحمۀ الله علیه می گوید، گناه مرتد بیش تر از مرشک است، 

وقتی مرشکان مستحق مرگ اند ، مرتدان به طریق اولی باید 

کشته شوند. در این حالی است، که هیچ آیۀ داللت رصیح 

بر قتل مرتد ندارد و در صورت عدم رصاحت قرآن منی توان 

نه  این است، که  داد. حقیقت  قرار  اجرا  منصۀ  به  را  حدی 

مرتد و نه مرشک بخاطر عقیدۀ خطایش که در دایرۀ حق الله 

قرار دارد، در خور مجازات دنیوی منی گردد، تا زمانی که وارد 

دایرۀ حق الناس نشود اگر قرار براین باشد، که هر مرشکی 

در هر جایی واجب القتل باشد، دساتیر پیامرب در مورد اهل 

ذمه و حراست از معابد نامسلامنان چه معنی را می رساند؟

حنابله قتل مرتد را با ادعای اجامع فقها تائید داشته اند . این 

بنا  را  خود  نظر  فاقتله«  دینه  بدل  »من  حدیث  بر  نیز  گروه 

نهاده اند ، حدیثی که در صحت آن تردید و جود دارد. مذهب 

امامیه در این مورد نظر نزدیک به احناف را دارد؛ زن مرتد 

از نظر آن ها مستحق قتل نیست. و مجازات مرتد در دایرۀ 

بر دو  امامیه  از نظر  نه حدود. مرتد  تعزیرات قرار می گیرد، 

نوع است؛ یکی آن که شخص مسلامن متولد شده باشد و 

و  توبه  درخواست  بدون  چنین شخصی  که  گردد،  مرتد  بعد 

قبولی رجوعش به اسالم باید کشته شود. نوع دوم آن که، 

اگر نا مسلامنی به اسالم آید، سپس از اسالم به کفر بر گردد، 

این شخص به اسالم دعوت گردد، اگر بر گشت، توبه اش 

پذیرفته شود، در غیر آن کشته شود. از میان ظاهری ها، ابن 

حزم اندلسی آیۀ مبارکه »الاکراه« فی الدین ... را منسوخ 

شمرده اما دلیل و برهانی در این باره ارایۀ نداشته است. در 

مورد شان نزول این آیه گفته شده، این آیه پس از جنگ احد 

نازل شده است. پس از آن که بنی نضیر قرار شد، تا مدینه 

یهودی شده  که  انصار  فرزندان یک عده  و  بگویند  ترک  را 

مانع  که  می خواستند،  انصار  کوچیدند.  نضیر  بنی  با  بودند، 

رفنت فرزندان خود شوند. این آیه نازل گردید، و آزادی تام 

به آن ها داده شد که یا بابنی نضیر بروند، یا به خانواده های 

مسلامن شان برگردند.

از آن چه گفته آمد، بر می اید؛

یک: در قرآن دوصد آیه در مورد آزادی عقیده آمده و آن را 

تضمین داشته است.

رسای  در  مرتد  جزای  و  ارتداد  زشتی  در  زیادی  آیات  دو. 

آخرت وجود دارد، اما هیچ آیۀ قرآن بر مجازات دنیوی مرتد 

داللت منی کند.

سه. پیامرب )ص( هیچ مرتدی را بخاطر تغییر عقیده اش از 

اسالم به دین دیگر، نه کشته است.

چهار. فقها یک حدیث قولی را سند قرار داده، قتل مرتد را 

سند  دارای  نظر  مورد  حدیث  که  حالی  در  خوانده اند   واجب 

معترب منی باشد. 

پنج. اجامع اصحاب بدلیل رأی عمر بن خطاب مورد تردید 

از  ثوری  سفیان  و  تابعین  میان  از  نخعی  ابراهیم  می باشد. 

در  اجامع  بنابراین  را جایز منی شامرند  مرتد  قتل  فقها  جمع 

این مورد ساقط می باشد.

نظام  از  دفاع  بخاطر  مرتدین  برابر  در  ابوبکر  اقدام  شش. 

قرار گرفته  تهدید جدی  در معرض  بود، که  نوپای اسالمی 

بود نه برای سلب آزادی عقیده و ایامن کسی.

قرار  الله  حق  دایرۀ  در  که  عقیده  آزادی  میان  فقها  هفت. 

سزاوار  را  مرتدی  هر  نشده،  قایل  تفکیک  حقالناس  و  دارد 

قتل دانسته اند ، که این امر در مغایرت با احکام رصیح قرآن 

قرار می گیرد.

از میان ظاهری ها، 
ابن حزم اندلسی آیۀ 
مبارکه »الاکراه« فی 
الدین ... را منسوخ 
شمرده اما دلیل و 
برهانی در این باره 
ارایه نکرده است. در 
مورد شان نزول این 
آیه گفته شده، این 
آیه پس از جنگ احد 
نازل شده است. 
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نباشد و هیچ کسی توجه چندانی به آن  شاید بحث پایگاه اجتامعی رهربان، درغرب مسأله 

افغانستان، مسألۀ پر اهمیت است. زیرا ساختار قومی  اما در رشق و به خصوص در  نکند. 

کیش  به  است. رشقی ها  مطرح  هم  هنوز  قومی  زعامت های  و  جامعه، رسکردگی  قبیلوی   –

شخصیت در سیاست، اداره، نظام خانواده و اجتامع اهمیت زیاد می دهند. در افغانستان این 

پدیده تا مدت های دراز کاربرد دارد. درکنار سایر عقب ماندگی ها، یکی این است که به گونۀ 

سنتی به عوض برنامه ها و افکار شخص، به دارایی، موقف قومی، اجتامعی و سایر ویژگی ها 

نظر داریم، البته آن را عنعنه ها و تفکر سنتی در ما تلقین و تزریق کرده است. بنابراین، ما 

میان متدن و سنت، بین عنعنه و مدرنیزم، در نوآوری وکهنه پروری دست و پا می زنیم. حتا 

روشن فکران ما که چند صباحی با علم و معرفت عملی در کشور های مختلف جهان آشنایی 

حاصل کرده اند. در اکرث موارد، در آخرین تحلیل، بازگشت به سنت و عقب گاه قومی- قبیلوی، 

سمتی یا زبانی را ترجیح داده اند. متأسفانه درافغانستان جای یک قرش متوسط مجهز و مسلط 

با فرهنگ، اقتصاد و مدیریت که متمدانانه حرف آخر را بگوید و از سنت های از آن دست کنار 

برود، به شدت خالی است. 

به نظر نویسنده، این امر باعث شده تا هر تحول اجتامعی – سیاسی کشور در چند دهۀ اخیر به 

رکود و نازایی مبدل و بدتر از گذشته از آب بدر شود. منونه های زیاد تاریخی برای اثبات این 

ادعا وجود دارد؛ اما به دلیل اختصار، به نزدیک ترین آن ها اشاره می شود.   

آغاز  نقطۀ  شاید   ،۱۳۵۲ رسطان  رویداد  افغانستان،  در  سیاسی  سکوت  قرن  نیم  از  بعد 

تحول های مثبت به شامر می رفت. جمهوریت، در واقع با عقده های خانوادگی؛ ولی در ظاهر 

در هامهنگی نسبی با جریان سیاسی غرب، سیامی سیاسی کشور را تغییر داد و اصالحات 

نسبی و شکلی را در ساختار نظام به وجود آورد. اما اتکا بر ادارۀ عنعنوی، نبود کادر وفادار و 

متعهد به آرمان های واقعی جمهوری، بی موازنگی در سیاست داخلی و خارجی، توأمیت افکار 

و فرهنگ قومی- قبیلوی در سیاست گذاری ها و یک سلسلۀ عامل های داخلی وخارجی دست 

به دست هم داد و برنامه های نیم بند جمهوریت را ناکام کرد. محمد داوود که نسبت به سایر 

اعضای خانوادۀ سلطنتی دارای فکر اصالحی بود، پایگاه اجتامعی همگون با آن ها داشت و 

لذا همکاری ملی در سطح عموم را کامیی نتوانست و رسانجام محتوای جدید جمهوری را در 

قالب های کهنه ریخت. او برنامۀ 5 ساله یی را ترتیب کرد. در راه عملی کردن آن قرار داشت 

که با توجه به عامل های فوق، با بی رحمی برحیات او و شامری از اعضای خانواده اش، خامته 

داده شد. این برخورد یک عمل خشونت بار بود که به هیچ وجه نباید مورد عفو تاریخ قرار گیرد. 

می گردد.  وتجلیل  تکریم  جمهور،  رئیس  اولین  از  معموالً  امروز،  جهان  در  که  به خصوص 

و  به اصل دموکراسی  ناعاقبت اندیشی  و  از خشونت  اولین رئیس جمهور ما منونۀ بدی  قتل 

جمهوریت به حساب می آید.

در۴۰سال اخیر، رهربانی عرض وجود 
کردند که پرواز اندیشه و عمل شان در 

فضای امروز محدود بود. )محمدداوود 
و نجیب الله دارای افکار بلندپروازانه تر 

بودند(. حتا اقدام های شان نوع عناد 
و ضدیت داشت تا حرکت بر اساس 

ارزیابی های واقع بینانه. آنچه را سلف انجام 
داده بود، با چشامن بسته، مردود می شامرید 

و خود راه دیگری در پیش می گرفت. 
تحلیل خوبی ها و بدی ها و ادامه یا گسست 
آگاهانۀ برنامه ها و عملکرد ها وجود نداشت 

و ندارد. چون با نیروی قهری به قدرت 
می رسید، دربست همه اجراآت گذشته را 

نفی می کرد و از ادامۀ حتا یک خوبی نظام 
و اشخاص قبلی دوری می کرد.

خلیل رومان
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رهربان حزب دموکراتیک خلق، با کودتای تصادفی، گویا طرحی نوی ریختند و قدرت را از 

خود  و  عنعنوی  افکار  نفوذ  به سبب  دادند.  انتقال  مردم  به  اصطالح  به  سلطنتی«  »خانوادۀ 

بزرگ بینی، خود به قرصنشینان یک شبه مبدل شدند و آنچه را در مرامنامۀ آنان بود فراموش 

و  اجتامعی  طیف  هر  از  مردم  کشتار  و  شکنجه  و  حبس  درون حزبی،  زدوخورد های  کردند. 

با  کشور  ادارۀ  جدید،  قوانین  ایجاد  عدم  یکه تازی ها،  گردید.  عمومی  نفرت  باعث  سیاسی 

بر نظام، ماهیت تحوالت و تغییر را بی رنگ و  ارادۀ شخص  فرامین من درآوردی و تحمیل 

نامقبول جلوه داد. حزب- دولت دموکراتیک، نه تنها همراهی نیروهای سیاسی را تامین نکرد 

که کشور را به زندان و گورستان هر یک آنان تبدیل کرد.

اجرای  با  بودند،  رسیده  اداری  و  سیاسی  قدرت  اریکۀ  بر  ناآماده،  که  اول،  مرحلۀ  رهربان 

منایش های مضحک، عامل نفرت عمومی نسبت به حزب و تحوالت دموکراتیک شدند. البته 

شکل  در  آن،  تطبیق  شیوۀ  بلکه  نبود؛  ناکارآمد  وتحول  تغییر  از  نتیجه گیری ها  و  فورمول ها 

عنعنوی و سنتی ریشه داشت که مصیبت بار بود. آن ها نیز با آن که نسبت به دیگر زمام داران 

کشور از الیه های به کلی متفاوت برخاسته بودند، به زودی به عنارص جدا از مردم بدل شدند.

رهربان مرحلۀ دوم- » تکامل انقالب ثور« درحالی که لکۀ بدنامی حضور نظامیان شوروی را با 

خود داشتند و گویا سوسیالیزم را با رسنیزه ها و تانک و توپ خارجی اعامر می کردند، راه اسالف 

را با کمی تفاوت، ادامه دادند. خود برتری جویی، نفی دیگران، اتکا به نظامیان و مشاوران 

میدان  در  آن  تیز  لبۀ  با شوروی که  ادامۀ جنگ رسد غرب  با  توأم  یکه تازی  بازهم  شوروی، 

افغانستان مشاهده می شد، از مشکل های اساسی این مرحله به حساب می آید. 

این رهربان نیز هرن بسیج و رهربی را درنیافتند و مصیبت های مردم ما ادامه یافت. بخشی 

دولت  حزب-  ضد  جبهه های  در  وقت  شوروی  دشمنان  و  همسایگان  تحریک  به  مردم  از 

دموکراتیک قرارگرفتند، جنگ ادامه یافت.

بعضی از رهربان مرحلۀ سوم – مصالحۀ ملی، با دلیری ایجابی آن زمان، راه پیموده شده به 

برحال  قوا،  تفکیک  اساسی،  قانون  تصویب  کردند.  نقد  را،  دموکراتیک  دولت  وسیلۀ حزب 

غیرحزبی سازی  دولت،  بر  حزب  حاکمیت  چرای  و  چون  بی  تسلط  رفع  جمهوریت،  کردن 

پلورالیزم سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و رسانجام حرکت به سوی ایجاد  قضا و سارنوالی، 

حاکمیت ائتالفی دارای پایه های وسیع اجتامعی که تا طرح کنار رفنت نجیب الله از پست 

نو،  اما همه نسخه های  بود.  اقدامات تالفی کننده  این ها،  انکشاف کرد.  ریاست جمهوری 

بنابر اختالف های درونی، مداخلۀ بیرونی و بی باوری، بی نتیجه باقی ماند. این نسخه ها در دو 

جبهه در کشاکش واقع شد؛ جنگ برادرکشی که دیگر بی ارزش خوانده می شد و مخالفت های 

رئیس  قتل دومین  به  منجر  بن بست  این  تسلیمی می پنداشت.  نوعی  را  درونی که مصالحه 

جمهور و برادر او شد.

رهربان این مرحله نیز از پایگاه اجتامعی که در رشایط بی ثباتی اهمیت بیش ترکسب می کند، 

از محمل های مهم  بدون شک یکی  ناکام  این مرحلۀ  از دید نظری،  نشدند.  برخوردار   نیز 

تاریخ گذار افغانستان از جنگ به سوی صلح و از یکه تازی به سوی خرد جمعی می تواند به 

حساب آید.

مرحلۀ دیگر تاریخ کشور با ایجاد دولت اسالمی به رهربی جمعیت اسالمی و شامری از احزاب 

اسالمی متحد آن مشخص می شود. بازهم این دوره با نبود پایگاه اجتامعی، جنگ قدرت و 

حرکت های قهقرایی اجتامعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به همراه بود.

حاکمیت طالبان، نسبت عدم شناسایی مردم از این جریان و رهربان آن هنوز در میان تنظیم ها 

و اجتامع ناشناخته مانده است. در این مرحله که می توان آن را تعطیل سیستم های گذشته 

نامید، هیچ نظمی به وجود نیامد و کشور در انزوای سیاسی و بین املللی قرار گرفت.

حاکمیت بعد از »کنفرانس بن«، لویه جرگه اضطراری و رئیس جمهور انتخابی در سه دوره، 

به  فضای جدیدی  موثر،  بالنسبه  اقدام های  و یک سلسله  جهانی  جامعۀ  اثر کمک های  در 

وجود آورد و دستاورد هایی مثبتی به کشور داد. اما انتظارهای مردم و وعده های دور از امکان 

عملی، نوعی آرمان گرایی به وجود آورد که بروز کوچک ترین تخلف، باعث نفرت و دوری مردم 

از دولت شد.

برعالوۀ کمبود و فقدان پایگاه اجتامعی رهربان این مرحله، سه بالی عمدۀ دیگر، یعنی اوج 

فساد اداری و سیاسی، جریان مواد مخدر و سوء مدیریت، رضیب های عمدۀ ناکامی دولت 

مراتب  به  حتا  امروزی  نارضایتی های  می باشد.  قوی خارجی  پشتوانۀ  با  عاریتی  دموکراتیک 

زیادتر و فراگیرتر از حاکمیت های گذشته منایان است. 

از  دیروزی  جبهه ای  شدت  با  کنونی  جنگ  که  درحالی 

نظر کمیت وکیفیت وجود ندارد، حاکمیت های انتخابی 

اجتامعی،  اقتصادی-  مشکل  کم ترین  نتوانسته اند 

سیاسی و اداری را حل کنند. جای تعجب است که نه 

تنها مساعی مشرتک داخلی، بلکه نقش مالی و نظامی 

توان  اخیر،  سال  پانزده  از  بیش  در  املللی  بین  جامعۀ 

چیره شدن بر اوضاع نابسامان را ندارد. از این نقطۀ نظر 

کشور باید کدام مسایل را در اولویت قراردهد؛ راه آینده 

را چگونه روشن کند.

قومی-  اجتامعی،  ساختار  به  توجه  با  افعانستان   -۱

عمومی  )روحیۀ  کالن پذیری  و  رسکرده پروری  قبیلوی، 

است و بستگی به قوم خاصی ندارد(، دارای یک انگیزۀ 

کند.  ایجاد  همگانی  بسیج  بتواند  که  نیست  عمومی 

منافع ملی در  هاله یی از گرد و غبار منفعت های قومی، 

و  روشن  تعریف  شده،  پنهان  خانوادگی  حتا  شخصی، 

مفهوم شده یی این مقولۀ که نقطۀ توافق همگانی باشد، 

شکل نگرفته است. 

در ۴۰سال اخیر، هر نیروی که بر رس اقتدار آمده و حتا 

هر شخصی که سکان ادارۀ مملکت را به دست گرفته، 

با همه بی تجربگی، ندانم کاری و نداشنت تیم مدیریتی 

متعهد، برای ملت به سیلقۀ خود از نو تعیین تکلیف کرده 

هر  پای بند  اغراقی  بی  هیچ  دایروی  حرکت  این  است. 

تحول و تغییر بوده است.

نجات  درگمی  رس  این  از  می خواهد  امروز  نسل  اگر 

حاصل کند، رضور است که منافع ملی را یکبار و برای 

همیشه مرزبندی و تبیین کند. شاید نتوان به همه ابعاد 

منافع ملی به آسانی و سادگی دست یافت. مهم آن است 

که عنارص ثابت و پابرجا را تعیین کرد. متغیرها می تواند 

در چارچوب عنارص ثابت جای پیدا کند. برای این کار 

یک گفتامن ملی با اشرتاک همه یا اکرث افغان ها که به 

هر حال عالقه مند یک مسیر روشن حیات ملی اند، نیاز 

است. میکانیرم های دیگری می تواند مطرح باشد. مهم، 

آغاز کردن به کار است؛ درک این مسأله که بدون یک 

تعیین  بدون  رسید.  به جایی  ملی منی توان  نصب العین 

آن،  به  نیل  تدریجی  راه های  دادن  نشان  و  ملی  منافع 

افغانستان حالت مسافر بی مقصد را دارد.

آزمون  میدان  افغانستان  گذشته،  ۴۰سال  در   -۲

تجربه های گوناگون بوده است. بعد از هر تجربه، بدون 

احتاملی،  مزایای  از  بردن  سود  و  نتیجه  به  دستیابی 

تکلیف زمینه سازی تجربۀ دیگری را متقبل شده است. 

فرصت نیافته، یا استعداد نداشته که به پای خود بایستد 

و برای خود تجربه کند. مانند کسی که لباسی را پیوسته 

به تنش کرده اند که پیوسته گشاد یا تنگ بوده است. 

و  تعیین  از  ما  بدست می آید که  منطقی  نتیجۀ  این  لذا 

تبیین اولویت های انکشاف ملی خود به دور نگهداشته 

تعیین  امروز،  نسل  برابر  در  دیگر  شده ایم. مسألۀ مهم 

اولویت های ملی است.

۴- مسألۀ حایز اهمیت دیگر فاصله گیری تدریجی ملت 

از دولت است. ملت بیچارۀ افغانستان به کلی در حاشیه 

رسان،  زبردست ها،  »ناجی ها،  اصطالح  به  سایۀ  و 

گرفته  قرار  و...«  چاره گرها،  مناینده ها،  کالنرتها، 
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چاره گر،  یا  شود،  بدر  غیب  از  دستی  که  منتظر اند  همه  است.  باخته  را  نفس  به  اعتامد  و 

پیشوای قومی، مذهبی، خانوادگی، زبانی، سمتی و مالی به صحنه آیند و رسنوشت مردم را که 

استعداد، جرأت و شهامت شان در طول تاریخ  سلب شده است، رقم زنند. 

این  تغییر  برای  روشنگرانه  آرام  و  پیگیر  منظم،  کار  دموکراسی  مربم  رضورت های  از  یکی 

فضاست. تا زمانی که ارادۀ اجتامعی، اقتصادی و اداری مملکت به دست رس کرده ها باشد، 

کشور در قرن ۱۳- ۱۴ میالدی به رس می برد و تحول فکری رومنا منی شود. باید خودباوری را 

در ملت دماند تا آهسته آهسته یخ های بی باوری آب شود. مشکل نیست ارزیابی شود که بنا بر 

عوامل فوق، کشور از انکشاف اقتصادی- اجتامعی و کار های خالقه عقب مانده است. بدتر 

آن ست که در حال حارض، بخش هایی از ملت روحیۀ اتکایی به رسکرده ها دارد که آن ها را 

به نحو دلخواه مدیریت می کنند و از نام و موقف آنان سود می برند. اشخاص هم به نوبۀ خود 

خارجی ها را ناجی و متکای خویش می پندارند. 

این نتیجه حاصل می شود که افغانستان امروزی، در واقع از رهربی ملی برخوردار نیست. حتا 

اگر اشخاصی هم در مقطع های محدود قادر به اساس گذاری تحول شده اند، نبود طرف دار و 

هواخواه در طیف وسیع اجتامعی، فاجعۀ تنهایی، مرگ و نابودی را برای آنان به ارمغان آورده 

زادگاه خویش  از  ابومسلم خراسانی  باید پرسید که چرا  تاریخ کشور  به  با تعمق گذرا  است. 

ناامیدانه رفت و متاع تحول، ترقی و انکشاف را به دیگران عرضه کرد؟ چرا سیدجامل الدین 

افغان، نتوانست حاصل تفکر و اندیشۀ خود برای اصالحات در کشور را پیاده کند و مجبور 

مدت های  و  غلطید  فرو  وخون  خاک  به  دوم  و  اول  مرشوطیت  چرا  گردید؟  وطن  ترک  به 

طوالنی سکوت حکمفرما شد؟ چرا امان الله خان، نتوانست ریفرم های بهی خواهانه را جامۀ 

عمل پوشاند و چرا رسانجام مهاجرت کرد؟ چرا محمد داوود، اولین رئیس جمهور و بنیادگذار 

به قتل رسید؟ چرا حرف های هیجان انگیز نجیب الله در  افغانستان بی رحامنه  جمهوریت در 

بارۀ صلح و آشتی ملی ناشنیده ماند یا در گلو خفه ساخته شد؟ باالخره چرا امروز مردم از نظام 

هم  فرهنگی  پیش گامان  مورد  در  بیزاراند؟  و  خسته  چنین  انتخاباتی  دموکراتیک-  جمهوری 

وضع از این بدتر است. ده ها وصد ها چرای دیگر...؛ همه معلول ها اند، پس علت یا علت ها 

کدامند؟ 

اما علت مشرتک و  برآن نیست؛  برای هر یک علتی وجود دارد که مجال بحث همه جانبه 

تکرارشونده در هر یک از معلول های فوق، نبود پایگاه اجتامعی و بسرت مساعد ادامه و پیگری 

است. اندیشه ها و نظریه ها در محدودۀ اشخاص محصور ماند و بال پرواز و بسرت نشست و 

جایگاه شدن و بودن در اجتامع نداشت.

نسل امروز ما، باید این برزخ مخوف و این خالی عمیق را با کار روشن گرانه اجتامعی منبعث 

از خودباوری، واقع بینی، خردورزی و صد ها کار شایستۀ دیگر که انجام نشده است، پرکند؛ 

انتخاب دیگری وجود ندارد.

۴- در۴۰سال اخیر، رهربانی عرض وجود کردند که پرواز اندیشه و عملشان در فضای امروز 

محدود بود)محمدداوود و نجیب الله دارای افکار بلندپروازانه تر بودند(. حتا اقدام های شان نوع 

عناد و ضدیت داشت تا حرکت بر اساس ارزیابی های واقعبینانه. آنچه را سلف انجام داده بود، 

با چشامن بسته، مردود می شامرید و خود راه دیگری در پیش می گرفت. تحلیل خوبی ها و 

بدی ها و ادامه یا گسست آگاهانۀ برنامه ها و عملکرد ها وجود نداشت و ندارد. چون با نیروی 

قهری به قدرت می رسید، دربست همه اجراآت گذشته را نفی می کرد و از ادامۀ حتا یک خوبی 

نظام و اشخاص قبلی دوری می کرد.

و  دشواری ها  معین،  مرحلۀ  در  اقتدار  رس  بر  نیروی  هر  و  شخص  هر  که  نیست  شکی 

مجبوریت های خود را مانند جنگ ها، مداخلۀ خارجی، ناتوانی مالی وغیره داشت؛ اما شکی 

هم وجود ندارد که این نیرو ها و اشخاص تا حد زیادی دچار ناآمادگی اداری، سیاسی، فقدان 

دید و هوش کافی برای رهربی کشور بوده اند. تصادف، آن ها را به قدرت رسانید و رسنوشت 

کشور و انکشاف آن بدست تصادف های پیشبینی ناشده واگذاشته شد. 

بنابراین وطن ما نیازمند یک نیروی سامل رهربی اجتامعی- دولتی می باشد. مشخصۀ عمدۀ آن 

ایجاد دولت نیرومند با نهاد های مقتدر، منایندۀ همه اقوام و باشندگان آن، قانون مدار و دارای 

انتخابات ریاست جمهوری،  نیاز دیده شود که بر  از این دیدگاه شاید  ثبات نسبی می باشد. 

نحوۀ برگذاری آن، مسئولیت پذیری و پاسخگو کردن نهاد های دولتی در یک گفتامن نخبگان 

سیاسی- اداری کشور تجدید نظر صورت گیرد. 

۵- خالی مدیریت و اداره عامۀ امروز و شاید فرداهای افغانستان با یک بدعت نوظهور دوباال 

اگر نسل امروز می خواهد از 
این رس درگمی نجات حاصل 
کند، رضور است که منافع ملی 
را یکبار و برای همیشه مرزبندی 
و تبیین کند. شاید نتوان به 
همه ابعاد منافع ملی به آسانی 
و سادگی دست یافت. مهم آن 
است که عنارص ثابت و پابرجا را 
تعیین کرد. متغیرها می تواند در 
چارچوب عنارص ثابت جای پیدا 
کند. برای این کار یک گفتامن 
ملی با اشرتاک همه یا اکرث 
افغان ها که به هر حال عالقه مند 
یک مسیر روشن حیات ملی اند، 
نیاز است.
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با  بی رویه  استخدام های  اداره،  در  رخنۀ »ان جی او«ها  آن  است.  شده 

امتیازات چندین گونه، دل بخواه و بسیار متفاوت با همتای شان در عین 

اداره و تجمع میکانیکی اشخاص دارای اندیشه های مختلف و مخالف 

در یک مجموعۀ بی قاعده به نام حکومت- دولت است. این نه تنها به 

درد کار موثر منی خورد، منابع کالن مالی و فرصت های زیاد را رصف وارد 

کردن به رضبه به حریف تشکیل می کند. 

بنابرآن، در برابر نسل امروز من، کامل توجه دادن به ساختار ادارۀ مبتنی 

بر  ادارۀ  مبتنی  آینده و تنظیم  سیاست کادری معقول، پرورش مدیران 

عدالت در توزیع ثروت ها و فرصت های شغلی و برابری در برابر قانون کار 

که در واقع حرکت دهندۀ چرخ بازساری و تغییر به شامر می رود، قراردارد.

۶- در۴۰سال گذشته و عمدتاً در ۱۷سال اخیر، حاکمیت های افغانستان 

بی صالحیت  بی برنامه،  بی شناخت،  بی تجربه،  مجریان  کشیدن  بلند  با 

نازل ترین سطح ممکن رساند.  به  را  ادارۀ کشور  به خارجیان،  و متکی 

پیامد فوری آن اختالس، رشوت، چنددستگی و برخورد های قومی، زبانی 

می باشد. خودنقادی، ازریابی از نظر دیگران، گوش دادن به مردم، تبارز 

حساسیت به گفته ها و اندیشه های دیگران، هرگز محل توجه و مترکز 

خودبزرگ بینی،  الف زنی،  عوض  در  است.  نبوده  حاکمیت  اطرافیان 

تبلیع خودی، رد همه نقد و انتقاد های اجتامعی و گریز از واقعیت های 

امیال  و  خواست ها  نشاندن  روزمرگی،  اقتصادی،  اجتامعی-  رسسخت 

خودخواهانه به جای خواست های عمومی، پوشاندن استفاده جویی ها، 

حامیت گری، رقیب سازی ها، به جان هم انداخنت و ماهی مراد گرفنت، 

دشمن تراشی، در رویارویی قراردادن اشخاص و نیروها و موسسه های 

مهم علیه یکدیگر وده ها عمل بی باکانه، رونق نیرومند داشته است.

در پست های  از حساب مقرری  آن هم  و گرفنت رشوت سیاسی،  دادن 

سمت ها،  تنظیم ها،  اقوام،  برای  کرسی ها  سهمیه بندی  پردرآمد، 

خانواده ها، سفارش بازی درونی و بیرونی، تنزیل ارزش پست های اداره، 

اشخاص  خریداری  دسیسه سازی،  و  دوسیه سازی  عقده مندی،  و  عناد 

شخصی،  مقصدهای  به  دولتی  حکومتی-  امکانات  استعامل  آراء،  و 

از  استفاده  با  اجتامعی  وحتا  مالی  سیاسی،  اداری،  امتیاز  اختصاص 

موقف برای خود و جمع مربوط به خود، این ها و ده بی قاعدگی رشم آور 

دیگر،  پای بند اداره و اداره کنندگان کشور و اطرافیان آن هاست. 

کار نسل امروز من، موضع گیری بر له یا علیۀ این هاست که شمۀ آن با 

مراعات اختصار ذکر شد. چنان که مشاهده می شود، همین حاال نیز، 

یک عده بر له و یک عده بر علیۀ آن قرار دارد؛ در آینده نیز چنان خواهد 

بود. مهم این است که در دموکراسی شمشیرها به غالف ها برده می شود 

گرفته  کار  به  توافق شده  منطق  رسانجام  و  مفاهمه  و  گفتگو  منطق  و 

می شود. دموکراسی با حیله و نیرنگ شدنی نیست؛ تالش عبث است؛ 

رساب است، عکس آن است نه اصل آن. بنابرآن، هامن طوری که قلب 

ماهیت کنندگان آن درگرداگرد هفت خوان اقتدار و سودجویی به رقص و 

پایکوبی وعربده جویی مرصوفند، نسل امروز حق دارد برای تصفیۀ اصل 

از نقل، رسه از نارسه، حقیقت از دروغ، خدمتگار از خیانتکار، منطق از 

سفسطه، خرد از نابخردی، آب از رساب، آگاهانه متحد شود و دست رد 

بر مفاسد اجتامعی، اداری، فرهنگی و ... بزند. 

در این صورت است که نسل امروز من، تهداب و اساسی را برای زایش 

هزاران هزار رهرب دارای پایگاه های فکری و اجتامعی می گذارد و ملت 

و  ریگی نجات حاصل می کند. ملت جایگاه رهربان  به متکای  اتکا  از 

رهربیت ملی می شود که متاع تفکر و تعمق خود دربارۀ اهم مسایل حیات 

ملی را عرضه می کنند و مجبور منی شوند »گوهر خود را به خریدار دیگر« 

در دیار دیگر بربند.

در ۴۰سال گذشته، افغانستان میدان آزمون 
تجربه های گوناگون بوده است. بعد از هر 

تجربه، بدون دستیابی به نتیجه و سود بردن 
از از مزایای احتاملی، تکلیف زمینه سازی 

تجربۀ دیگری را متقبل شده است. یا فرصت 
نیافته، یا استعداد نداشته که به پای خود 

بایستد و برای خود تجربه کند. مانند کسی که 
لباسی را پیوسته به تنش کرده اند که پیوسته 

گشاد یا تنگ بوده است. 
لذا این نتیجۀ منطقی بدست می آید که ما 
از تعیین و تبیین اولویت های انکشاف ملی 
خود به دور نگهداشته شده ایم. مسألۀ مهم 

دیگر در برابر نسل امروز، تعیین اولویت های 
ملی است.
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مثابۀ کشور  به  افغانستان  از  ما  تعریف  اگر 

جنگ  حال  در  کشور  و  جنگ  از  پس 

از  تازه تری  بایست تحلیلی  باشد، ما  درست 

بحران های بزرگی که مردم، دولت و جامعۀ 

جهانی با آن دست و پنجه نرم  می کنند، ارایه 

در  الزامی  صورت  به  بحران ها  این  دهیم. 

متام کشورهای در جنگ و کشورهای پس از 

این سایه های شوم  جنگ سایه می افگنند. 

چون  آسیب پذیرتر؛  و  فقیرتر  کشورهای  در 

افغانستان که در آن بافت های اجتامعی بنا 

بر پیش فرض های فردی و زورگویانه شکل 

و  باشد، خیلی وحشتناک عمل کرده  گرفته 

را  آینده  به  امید  و  اجتامعی  خوشبینی های 

بر می چیند و بدبینی حتا منازعۀ بی پایان را 

این  از  تا  چند  به  پائین  در  می کند.  حاکم 

بحران می خوانیم  را  آن  سایه های شوم که 

اشاره می کنیم:

بحران معنویت اجتامعی

و  فردی  باورهای  اجتامعی،  معنویت 

و  درونی  ثبات  جامعه،  در  که  است  جمعی 

معنویت   این  می بخشد.  انسانی  اعتامد 

در  مشرتک  باورهای  و  ارزش ها  بازتاب  از 

نیاز  بر  بنا  و  می آید  وجود  به  ملت ها  درون 

اجتامعی می تواند به اصل و سپس به قانون 

فرآیند  یک  در  که  ملت هایی  شود.  تبدیل 

تاریخی به وجود می آیند )ملت های طبیعی-

به  اجتامعی شان  معنویت های  تاریخی(، 

معنویت  می گیرند.  شکل  طبیعی  شکل 

نوین، فرهنگ  اجتامعی در جوامع سنتی و 

و ساختارهای متناسب به خودش را به وجود 

با گذشت زمان،  و  و آهسته آهسته  می آورد 

از  نیمی  اجتامعی،  بارور می گردد. معنویت  

می دهد  شکل  را  برشی  جامعۀ  مادی  پیکر 

می بخشد.  محتوا  و  مفهوم  جامعه  برای  و 

می اندیشیم،  دیگران  به  ما  که  هنگامی 

احرتام  می دهیم،  قربانی  می کنیم،  کمک 

را  عدالت  و  تساهل  و  تسامح  و  می کنیم 

پیشۀ خود می سازیم، در این جا پای معنویت 

اجتامعی در زندگی ما دخیل، می شود. این 

ارزش ها بنیاد معنویت اجتامعی انسان ها را 

شکل می دهد.

نخستین  در هر رسزمینی،  امنی  نا  و  جنگ 

را  اجتامعی   معنویت   طارم  بر  محکم  مشت 

است،  حاکم  بحران  این  وقتی  می کوبد. 

متام آن ارزشهایی که برای استواری درونی 

حتا  می شوند.  متالشی  است،  نیاز  جامعۀ 

انسانهای آگان نیز زمانی آنرا ناآگاهانه زیر پا 

می کنند. جنگ، هر انسانی را از اندیشیدن 

به معنویت دورتر  می کند . در رشایط حاکم 

و  فردی  ارزش های  از  دیگر  شام  جنگ، 

به  پابندی  از  فاصله  می گیرید.  اجتامعی، 

و  خانوادگی  فردی،  روابط  بر  حاکم  اصول 

اجتامعی جدا  می شوید و حتا شام به دوستان 

و نزدیکان تان به دیدۀ شک می نگرید. این 

از اساسی ترین بحران های در حال  حالت، 

جنگ و پس از جنگ در یک کشور است. 

این بحران در کشور ما نسبت دهه ها دوام 

علمی  و  مدون  اجتامعی  درک  نبود  جنگ، 

از یکدیگر، سیاسی بودن شناخت و تحلیل 

از وضعیت دردناک تاریخ گذشتۀ ما و ده ها 

دلیل دیگر، خیلی عمیق بوده و متام سطوح 

اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را 

احتوا کرده است.  

کالم  یک  در  اما  باشد؛  بی انصافی  شاید 

بیش ترین  که  کرد  خالصه   می توان 

بحران اعتامد با آغاز جنگ و پس از جنگ، 
پایه ها و شاخصه هایش را در میان اقوام، 

قبایل و گروه های اجتامعی در هر رسزمین 
جنگ زده یی از دست می دهد. تقسیم 
بندی های حاکم در دوران این بحران 

می تواند سیاسی، قومی، سمتی، زبانی، 
مذهبی و حتا فرهنگی باشد. در کشور های 

آسیب پذیری؛ چون افغانستان که متام 
شاخصه های اجتامعی آن بیش تر بر مبنای 

مصلحت های سیاسی شکل گرفته  اند، 
این بحران خیلی جدی مطرح  می گردد. 
بی اعتامدی میان باشندگان و گروه های 

اجتامعی به نوعی بی باوری به دیگران 
 می انجامد و نوعی خود بهرتبینی را مطرح 

 می کند. یعنی گروه های اجتامعی بدین 
باور  می رسند که تنها خودشان از همه بهرت و 

سزاوارترند.

عزیزالرحمن رفیعی
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معنویت های )قسام جعلی( قرن گذشته به لحاظ آشکار شدن علت های عمیق و سطحی منازعه و کشمکش های اجتامعی پس 

از قرن ها مترکز و انباشت، امروز بیرحامنه از اجندای اجتامعی ما خارج شده  اند و گویا به دردبخور و التیام بخش دردهای کنونی 

ما نیستند. 

بحران هویت

باور به معنویت های بالنده و پایدار در درون ملت ها، فرآیند به وجود آمدن طبیعی هویت فردی، گروهی و اجتامعی را می سازد. 

هویت اجتامعی در یک فرآیند تاریخی شکل گیری ملت ها، از فرهنگ متناسب به متدن اجتامعی، سیاسی و اقتصادی ریشه 

گرفته و بارور می گردد.

هویت اجتامعی از ساختار های متناسب به زمان و معنویت های اجتامعی حاکم، تراوش کرده و فراگیر می شود. هویت اجتامعی 

هم چنان نقطۀ انعطاف تاریخ ملت ها را رقم  می زند و با نقش بالنده یی که دارد بر باورهای گذشته چیره می شود و ارزش های تازه 

را شکل  می دهد. این هویت، تصویر بزرگ ملت را در آینۀ ارزش های همزیستی، یکدیگرپذیری  و ملی می بیند. اصل برابری در 

برابر قانون و حاکمیت قانون، بنیادی ترین عنرص این هویت است. هویت اجتامعی می تواند پیکر جامعه یی باشد که روانش را 

معنویت اجتامعی بر مبنای برابری قانون می سازد. جنگ و منازعه شالودۀ این هویت را سست و تفسیر آن را مغشوش می کند و 

به هر پیامنه یی که قانون زیر شود، به هامن اندازه این هویت ساختگی و بی مفهوم  می شود.  

     هویت های اجتامعی به دودسته تقسیم می شوند:

2. هویت ارزشی- انسانی      1. هویت طبیعی- نژادی 

هویت طبیعی- نژادی

شاخصه های این هویت به اساسی ترین شناخت انسان ها می رسد. در این هویت، اصل طبیعت و خلقت برجسته بوده و انسان را 

بدان منسوب می دارد. این هویت از فرد به خانوار، از خانوار به خانواده، از خانواده به دسته، از دسته به گروه، از گروه به عشیره، 

از عشیره به قبیله، از قبیله به قوم و از قوم به ملت می رسد. در کشورهای در جنگ و حتا پس از جنگ این فرآیند معکوس می شود. 

یعنی ملت به قوم، قوم به قبیله، قبیله به عشیره، عشیره به گروه، گروه به خانواده، خانواده به خانوار وخانوار به فرد تبدیل شده 

و انسان به ابتدایی ترین هویت که طبیعت نژادی اوست می رسد. عالوه بر نژاد، این هویت همچنان می تواند بر مبنای جغرافیا 

و رنگ نیز مطرح گردد.  

هویت ارزشی-انسانی

هویت ارزشی-انسانی، باالترین هویتی ست که انسان می تواند آن را داشته باشد و بدان ببالد. این هویت با ارزش ها و دستاوردهای 

واالی دانشی و فرهنگی برش آمیخته است و از آن آب می خورد. این جا انسان از وابستگی به قبیله و قوم نه؛ بلکه با ارزش های 

شناسایی می شود که از مرزهای طبیعتی )زمان و مکان( و جغرافیای منحوس دایره دار نژادی بیرون است. در این هویت شام 

دانشمندی برای برشیت هستید، شام نویسنده یی برای مردم هستید، شام طراح ابتکار نجات برش از مخمصه ها استید، شام الگو 

برای دیگران استید، شام مشعلدار آزادی و پیکار انسان استید، شام فعال انسانی و اجتامعی برای دادخواهی استید. این ها همه 

هویت های انسانی- ارزشی   اند که از مرز های تنگ و کوچک طبیعت و نژادی می گذرند و به ارزش های واالی انسانی می رسند. 

در واقع هویت اجتامعی کل پیکر )مادی و معنوی( جامعۀ برشی را می سازد و بدان مفهوم می بخشد. انسان دوستی، مردم داری، 

آزاداندیشی، وطن دوستی، خدمت گذاری، و ده ها بحث دیگر انسانی به همین هویت انسانی ارزشی بر  می گردد. این ها همه 

معنویتی، شام می توانید  گزینه های  در متام  متبارز  می کنند.  و  دیگران مشخص  میان  در  را  اجتامعی  اند که شام  هویت های 

هویت اجتامعی وابسته به آن را داشته باشید. دانشمند، فیلسوف، شاعر، داکرت و ده ها ارزش اکتسابی اجتامعی به شام هویتی 

می بخشد که با هویت طبیعی تان خیلی متامیز  اند. شام با این هویت از مرز های طبیعی و وابستگی های نژادی تان خارج شده و 

به انسان دانشمند، ارزشمند و با معرفت مبدل  می شوید. جامعه نیز پیهم به شام هویت اجتامعی- ارزشی عنایت می کند که هم 

شام لذت می برید و هم دیگران به شام باور می کنند. 

معیارها برای تعامل اجتامعی، قانون مندی جامعه و شناخت اجتامعی برای مشخصۀ اصلی هویت اجتامعی ست. به هر اندازه یی 

که شناخت اجتامعی واضح تر و قوی تر باشد، به هامن اندازه درجۀ ثبات و پذیرش هویت اجتامعی بیش تر است. نبود تعریف 

نیز  می شود. جنگ و دوام جنگ  به یک بحران بی هویتی )طبیعی-نژادی(  از هویت ها، منجر  درست و تحلیل درست علمی 

تخریش و حتا نابودی هویت ها را اجتناب ناپذیر ساخته و سبب بروز بحران معنویت نیز  می شود. این بحران در کشور ما نسبت 

نبود شناخت درست، حتا در بخش طبیعی-نژادی آن، رشد فزاینده داشته است. نبود اتفاق نظر در ساختار طبیعی اقوام افغانستان 

و چندگانگی در تحلیل ها نارسا و بیش تر نادرست و حتا جعلی سبب شده است که بحران هویت اجتامعی در افغانسان به صورت 

تاریخی به یک معضلۀ ملی تبدیل گردد. چنانچه پژوهش گران ما، گاهی ما را آریایی، گاهی عرب، گاهی پارس، گاهی ترک و 

گاهی هم یهود خوانده  اند .

هویت اجتامعی، تنیده با معنویت اجتامعی ست. هویت زمانی با قوت و قدرت است که با معنویت های نیرومند و ارزشی شکل 

گرفته باشد. این دو هرگز منی توانند مجزا از هم و یا هم بی تأثیر از همدیکر شکل گیر شده به وجود آیند. با آن که در افغانستان 

هویت اجتامعی مبتنی بر معنویت اجتامعی در گذشته ها قوام نیافته است، فرهنگ ها و متدن های حاکم در حوزۀ جغرافیایی ما 

نوعی از جورآمد ها و پذیره هایی را برای توأمیت و شناخت های نیمه ارزشی در میان توده ها به معرفی گرفته  اند .

هویت اجتامعی، 
تنیده با معنویت 
اجتامعی ست. 
هویت زمانی با قوت 
و قدرت است که با 
معنویت های نیرومند 
و ارزشی شکل گرفته 
باشد.
 این دو هرگز 
منی توانند مجزا از 
هم و یا هم بی تأثیر 
از همدیکر شکل گیر 
شده به وجود آیند.
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بحران اعتامد ملی و وحدت ملی

زندگی  تداوم  پایه های  اساسی ترین  از  یکی  اعتامد 

رسزمین  یک  وباشندگان  شهروندان  میان  در  جمعی 

است. اعتامد از شفاف بودن روابط، اطالعات، عدالت 

از  به منابع، حق استفاده  در توزیع، تقسیم و دسرتسی 

متعصبانه،  برخورد های  نبود  مدنی-سیاسی،  آزادی های 

مشارکت  زمینه سازی  و  برتری جویانه  تبعیض طلبانه، 

اعتامد  موجودیت  می گیرد.  مردم شکل  میان  مساویانه 

از هویت ملی رسیده و  به نوعی  ملی به صورت طبیعی 

باعث به وجود آمدن وحدت ملی می گردد. بحث هویت 

ملی و وحدت ملی هر دو مستقیامً متناسب  اند به اندازۀ 

اعتامد میان گروهای قومی، مذهبی، سیاسی و نژادی 

در یک کشور و یا در یک رسزمین. هویت ملی دارای 

ارزش هایی است که از اعتامد دو جانبه و یا چندین جانبه 

هم دیگرپذیری،  قالب  در  ارزش ها  این  می خیزد.  بر 

فداکاری، احرتام متقابل، برادری و برابری تبارز میابند. 

وحدت ملی نیز از همین ارزش ها و مشرتک شدن عمیق 

این ارزش های بدست  می آید.

و  پایه ها  جنگ،  از  پس  و  جنگ  آغاز  با  اعتامد  بحران 

گروه های  و  قبایل  اقوام،  میان  در  را  شاخصه هایش 

اجتامعی در هر رسزمین جنگ زده یی از دست می دهد. 

بحران می تواند  این  دوران  در  بندی های حاکم  تقسیم 

فرهنگی  حتا  و  مذهبی  زبانی،  قومی، سمتی،  سیاسی، 

افغانستان  چون  آسیب پذیری؛  کشور های  در  باشد. 

مبنای  بر  بیش تر  آن  اجتامعی  شاخصه های  متام  که 

مصلحت های سیاسی شکل گرفته  اند، این بحران خیلی 

باشندگان  میان  بی اعتامدی  مطرح  می گردد.  جدی 

دیگران  به  بی باوری  نوعی  به  اجتامعی  گروه های  و 

 می انجامد و نوعی خود بهرتبینی را مطرح  می کند. یعنی 

گروه های اجتامعی بدین باور  می رسند که تنها خودشان 

اندازه یی  به  تا  تصور  این  سزاوارترند.  و  بهرت  همه  از 

 می تواند پیش برود که باور های کاذب ایجاد کند و هر 

گره اجتامعی خودش را قربانی کرده و دیگران را ظامل 

حساب کند. این خودباوری ها تنها به خودبهرتبینی نه؛ 

بلکه به امتیازگیری و باج گیری از دیگران نیز  می انجامد 

شکل  بهرتین  به  آن  از  سیاسی  معامالت  در  بعد ها  و 

نوع  این  متعددی  کشورهای  در  بهره گیری  می شود. 

افریقای  تبدیل شده  اند.  عملی  چالش های  با  برخورد ها 

جنوبی در گذشته، لبنان به مثابۀ یکی از مثال های خیلی 

جدی در زمان ما و عراق مثالی برای درازمدت  می تواند 

به منونه های خیلی ناگوار و قابل تأمل ذکر شوند. 

در افغانستان، بحران شکل  گرفته و اعتامد میان اقوام و 

قبایل ساکن در این رسزمین به نوعی از خود باوری های 

جدی و ناگوار رسیده است. حل آن با آن که خیلی آسان 

بعدی  سده های  تا  آن  پیامدهای  ممکن  ولی  است؛ 

این  از  یکی  باشند.  مستولی  کشور  سیاسی  فضای  بر 

خودباوری ها، فیصدی های نفوس در میان اقوام است. 

اقوام ساکن در افغانستان خود با فیصدی های رسیده  اند 

برای  را  زمینه  وجه  هیچ  به  و  بوده  خطرناک  خیلی  که 

ایجاد فضای اعتامد ملی و به وجود آمدن وحدت ملی 

مساعد منی کند. 

در افغانستان بیش تر از 48 گروه  قومی و نژادی زندگی  می کنند. باور های خودی در میان هر 

یک از این گروه ها، خیلی متفاوت تر از واقعیت های آنان است. مثالً پشتون ها باور دارند که 

%65 نفوس کشور را تشکیل  می دهند. تاجک ها باورشان به %45 است و هزاره ها و اوزبیک ها 

هر کدام %20 و %20.  تنها همین 4 قوم حدود %155 نفوس کشور را  می سازند و عمق فاجعۀ 

شناخت اجتامعی ما را نشان  می دهد. حال اگر فرض را بر این بگذاریم که 44 قوم باقی مانده 

هر کدام به 1% بودن قناعت کنند، کل نفوس کشور به %199  می رسد. این فیصدی کاذب از 

خود باوری های کاذب بر اساس بحران اعتامد ملی و همدیگرپذیری ملی شکل گرفته است. 

این فیصدی ها برعالوه نشان  می دهد که با چنین باورهایی، راه رسیدن به تفاهم، هویت و 

وحدت ملی خیلی دشوارتر از بیانات شیرین ست که رهربان سیاسی به آن  می پردازند.

بحران فقر

پیامد دیگر جنگ، درهم شکسته شدن ساختارهای اجتامعی و خصوصی بازار و تولید است. 

تاراج  امکان  می دهند.  دست  از  را  مصئونیتش  انسان ها  تنها  نه  می شود،  آغاز  جنگ  وقتی 

رسمایه داران  وجود  می آید.  به  گرسنه،  و  گسرتده  جنگی  نیروهای  حضور  بنابر  رسمایه ها، 

خصوصی و دولتی ناگذیر به ترک کار و محل کار خود می شوند. هر یک در کنجی، پناه گاهی 

 می سازد. این گوشه گیری طیف های وسیعی از مردم را که به نان و پول نیاز دارند، در بحران 

سهیم تر می کند و هر روز هزاران انسان رساسیمه برای بدست آوردن لقمۀ نانی، برای خود و 

خانواده اش بیرون  می شوند و بی آن که کاری کنند، به خانه بر می گردند. آهسته آهسته، امید 

اموال دست  به فروش  تبدیل شده و خانواده ها  به یأس  نان  لقمۀ  به دست آوردن یک  برای 

 می زنند. گروه هایی هم برای تاراج، خود را آماده می کنند و سه پدیدۀ کامالً نو به وجود  می آید 

)فروش متاع، فرار رسمایه ها و چپاول و تاراج(.

الف. فروش متاع و کاال 

ذخیره های  شدن  خالی  از  پس  زودی،  به  خیلی  خانواده ها،  سطح  در  کاال  و  متاع  فروش 

خوراکی آغاز می گردد؛ اما زمینه های بیش تر را برای مانور خود منی یابند. مردم پس از گذشت 

برای  می رسند.  بست  بن  به  و  است  می فروشند  فروش  قابل  که  اشیای  متام  اندکی،  زمان 

خانواده هایی که توان و شهامت مبارزه را دارند، زندگی سختی آغاز می گردد. این خانواده ها 

به کار های شاقه و دشوار و پر خطر پناه می برند. و خانواده هایی هم به کارهای غیر قابل باور، 

رو می آورند. همین جاست که فقر سبب فحشا می گردد و بنیاد باور های معنویتی در جامعه را 

از هم  می پاشد. 

ب. فرار رسمایه ها
مصئون تر  جاهای  و  می دهند  تغییر  را  مسیرشان  زودی  به  حرکت  قابل  سیال  رسمایه های 

برای خود جستجو می کنند. بیش تر بیرون از حوزه ها و دایره های جنگ )خارج( می روند، یا 

تغییر شکل می دهند و یا هم مسدود  می شوند. آنانی که توانایی بیرون رفنت را دارند خیلی به 

زودی بار  می بندند. دیگری که راه برون رفتنش نیست، بسته می شود. بازارها ورشکست شده، 

دوکان ها هر روز خالی تر از روز پیش تر  می شوند. مردم به پوسته های قومی و گروهی خویش 

وابسته تر  می گردند.

ج. شکل گیری چپاول و تاراج 

این  ایجاد  می شوند.  جنگ جو  و  زورگو  گروه های  می شود،  گسرتده  فقر  بحران  دامنۀ  وقتی 

گروه ها به سادگی ساحه های مشخص خود را تعیین  می کنند و با استفاده از هویت های آدمی 

)قومی، زبانی، مذهبی، منطقوی و...( خود را جابجای  می کنند. آهسته آهسته آسیب پذیرترین 

هسته ها را شناسایی کرده و برای چپاول کردن بدان یورش می برند. این گروه ها، گام به گام به 

مرض دزدی عادت کرده و به آن تداوم می بخشند. این گروه های جنگی و تاراج گر در محالت 

مشخص با گروه های مامثل شان به تفاهم  می رسند و پروتوکول بندی ها آغاز می گردد. آنچه 

آن ها را به هم نزدیک  می کند، منافع مشرتک شان در تاراج دارایی های عامه است. تداوم 

کار این ها وابستگی به امکانات و ساحۀ مانورشان دارد. امکانات مالی و سیاسی بیش تر، عمر 

این گروه ها را می افزازید. 

بحران وابستگی 

این بحران بیش تر در سه عرصه ظاهر  می شود:

3. فرهنگی 2. علمی و فناوری  1. مالی و نظامی 
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1. وابستگی مالی و نظامی

به  انسان ها  منطقی  پایان تالش های  معنی  به  منطقه  یا هم یک  و  در یک کشور  آغاز جنگ 

خصوص طرف های درگیر است. وقتی جنگ آغاز  می شود، اعتامد رخت  می بندد. صف بندی و 

تشکیالت نظامی و ساختار های نظامی در جنگ ها با درنظرداشت نوع جنگ گروهی، داخلی، 

جبهه یی یا منطقوی خیلی متفاوت  اند.جنگ و ناامنی به صورت طبیعی نیازمند بودجه، برنامه، 

کارشان  دوام  توانایی  داخلی،  جنگ های  در  تشکیل شده  گروه های  است.  مهامت  و  پول 

مستقیامً متناسب به نیازهای مادی و سوژۀ جنگ شان است. شکست و پیروزی در این جنگ ها 

کار روزمر گی ست. گروه ها به شدت نیاز به پول و امکانات  پیدا می کنند. مدیران و سازماندهان 

خویش  می شوند.  کاری  اسرتاتیژی های  با  متناسب  متویل های  صدد  در  پیهم  جنگ،  اصلی 

رسبازگیری و استخدام به حد رسسام آوری باال می رود. دست پاچگی در رهربان و نظامیان تبدیل 

به یک امر دوام دار  می گردد. قدرت تصمیم گیری و تشخیص خیلی پایین افت می کند. ذهنیت  

بیش تر برای توطئه، به خصوص در جنگ و پیروزی پیدا  می شود. سطح تحمل و تعقل سقوط 

 می کند. متام توجه به منابع مالی و نظامی معطوف  می شوند. در جنگ و منازعه، دسرتسی به 

امکانات مالی- نظامی برای طرفین به یک اصل تعیین کننده مبدل می گردد. اختالفات میان 

به وجود  می آورد. برای سازمانده های جنگ  را  رسان درگیر جنگ، همیشه گزینه های بهرتی 

2. وابستگی علمی و فناوری

با دوام جنگ و از میان رفنت امکانات علمی، اطالعاتی،  وابستگی علمی و فناوری متناسب 

فنی و تخنیکی شکل می گیرد. جنگ و دوام آن به صورت طبیعی ساختار های علمی را مترضر 

و حتا نابود  می کند. همچنان سیستم اطالعات را نه تنها مغشوش می کند؛ بلکه آن را برای دوام 

جنگ و به خصوص در موجه نشان دادن طرف ها مرصف  می کند. امکانات و اطالعات بیش تر 

برای ایجاد ذهنیت های منفی و یا تنفر در برابر یکدیگر به کار  می روند و برای مدت های مدیدی 

جامعه ومردم را از وحدت نظری و پذیرش یکدیگر فاصله  می دهد.

میان مصلحینی  این  در  به رسعت تشخیص  می دهد.  را  قربانی های خویش   جنگ نخستین 

افراد  تأثیرگذار،  و  نفوذ  با  ملکی جنگ، شخصیت های  را  می دانند، مخالفین  فاجعه  که عمق 

آنانی  باید قربانی شوند.  با امکانات، دانشمندان و پیشه وران ازنخستین هایی  اند که  پول دار و 

که امکانات دارند با رسعت از ساحه خارج  می شوند و جا خالی  می کنند. بیش ترین کسانی که 

 می پایند، با رسعت یا آهستگی پا در گلی  فرو می برند که تاسالیان درازی باید گل آلود مبانند. 

بازار های ارزان در نزدیکی های میان دو صف جنگی و یا هم در ورای خطوط جنگی تشکیل 

 می شوند و بیش ترین نیروی علمی و کاری جامانده و درمانده در همین بازار با رقابت خیلی منفی 

و با آسیب پذیری های هرچه بیش تر به بازار  می آیند. دوام جنگ قدرت ابتکار و پرورش بیش تر 

نیروی تازه نفس فکری و فنی را از جامعه  می رباید. چون نیاز، بیش تر مادی و جسمی  می شود، 

نیرو های فکری و معنوی منی توانند رشد کنند. این فرآیند سبب نوع شدید وابستگی فکری و 

معنوی در این دوران  می گردد.

از  آنچه  می شوند.   واژگون  نیز  فناوری  اساسات  علمی  بنیه های  فروپاشی  با  همزمان 

فرو  و  بازی جنگ شده  دارند، دستخوش  قرار  جامعه  در  تکنالوجی  و  تخنیکی  زیرساختارهای 

می ریزند. تخریب این زیر ساختارها بنا بر شدت و دوام جنگ ها متفاوت اند. چنانچه در طوالنی 

شدن جنگ، نسل های علمی و تخنیکی، کامالً منقضی و حتا نابود می شوند. پیرشفت زمان با 

علم و فناوری همزاد و هرلحظه دستخوش تحول جدیداند. گاهی این رسعت به اندازۀ رسیع 

است که منی توان با چندین برابر زمان دیگر آن را بدست آورد.

3. وابستگی فرهنگی  

این بحران بیش تر وابسته به نوع اجندای جنگی و منازعه است. برای هر منازعه یی باید فرهنگی 

را به وجود آورد که آن را موجه و حق توجیه کند. تالش برای ثابت ساخنت جنگ بیش تر با بهانه، 

نیرنگ، دروغ، و جعل مطرح  می شود. جنگ برای سالیان خیلی طوالنی، مردم را از حقایق دور 

و به ارزش های متداول بی باور  می سازد. دوام جنگ باعث به وجود آمدن وابستگی  خارجی، از 

قبیل وابستگی نظامی به مراکز تولید سالح و مهامت نیز  می گردد. آنانی که برای جنگ ها پول و 

اسلحه می دهند، بدون شک منافع خودشان را نیز در میان پول ها و سالح های خویش جاگذاری 

و  وجود  می آیند  به  جواسیس  و  سیاسی  وابسته های  گروه ها،  این  از  آهسته  آهسته   می کنند. 

اندیشه و معنویت شان وابسته به منافع متویل کنندگان شان  بر می گردد. در حالت جنگ و در 

درون جنگ نوعی از وابستگی فناوری )سالح و دانش بکارگیری آن( همیشه مطرح می گردد. 

با  نظام  داخلی که  در جنگ های  دارد.  ناگسستنی  پیوند  وابستگی اطالعاتی  با  وابستگی  این 

حلقات بیرونی وصل نیست، اطالعات خیلی حیاتی ست. 

از همین رو گروه های درگیر برای بدست آوردن اطالعات 

از وضعیت حریفان، منطقۀ جنگی و روابط سیاسی-نظامی 

آن ها، حارضند هر لحظه امتیاز و باج دهند تا اطالعاتی 

به  نیابتی  یا  داخلی  جنگ های  گردانندگان  آرند.  بدست 

فرهنگ سازی  این  فرهنگ سازی  می کنند.  دیگری  نوع 

ترشیحی موافق با روان اجتامعی، سوژه هایی را اصل و 

فرع برای جنگ قرار می دهند. هر طرفی بایست خودش 

را موجه و برحق ثابت کند. پس به فرهنگی رضورت دارند 

شوند.  برخوردار  سیاسی-اجتامعی  مرشوعیت  نوع  از  که 

هرچند عامل اقتصادی را  در این بحران منی توان نادیده 

گرفت. 

منت  از  برخاسته  فرهنگ  ایجاد  زمان  تا  وابستگی  این 

جامعه دوام  می کند و گاهی هم سبب جنگ شدید میان 

فرهنگ و متدن حاکم  می گردد.  

 نتیجه گیری

همیشه  بحران ها  این  افغانستان،  گذشتۀ  دهۀ  چهار  در 

انقالبی،  مبارز،  چون  واژه هایی  حتا  بوده اند.  تزریقی 

رسسپرده، مجاهد، متدین و... که در ابتدای کشمکش ها 

و پیش از آغاز جنگ ها نوعی افتخار تلقی می شدند. بعداً 

غیره  و  جنگ ساالر  چپاول گر،  رادیکال،  بنیادگرا،  به  جا 

لیربال  و  مرتجع  چون  واژه های  همچنان  کردند.  تبدیل 

که نوعی زشتی با خود داشتند به واژه های انعطاف پذیر و 

اعتدال گرا تبدیل شدند. آسیب پذیری معنویتی و فرهنگی 

بخش های  به  پاسخی  بتواند  که  دیگری  فرهنگ  هر  و 

واقع  قبول  قابل  بدهد،  جامعه  معنوی  و  روانی  کمبود 

از جنگ،  پس  که کشور های  روست  همین  از   می شود. 

تاثیر  قابل  و  نفوذ  قابل  کشور های  به  رسعت  به  خیلی 

زودترین فرصت هر منونۀ فرهنگی  به  و  تبدیل  می شوند 

را که بتواند فرصت تنفس بیش تر فراهم کند،  می پذیرند.

در میان همین بحران ها، انسان ها پیهم در تالش نجات 

که  آنانی  کرده اند.  نرم  پنجه  و  دست  دانسنت  و  آموزش 

گرفته  بکار  را  اندیشه شان  و  نیروی کار  داشتند،   توانایی 

کردند.  میرس  فروش  آن  برای  را  جدیدی  جاهای  و 

رسمایه های سیال نیز با شتاب انتقال و جا عوض کردند. 

بحران ها سبب شدند تا دولت مرکزی به چندین دولت و 

مرکز قدرت های محلی تبدیل  شوند. گروه های منطقوی 

ارایه  و جهانی، داخل عمل شده و منابع مالی و نظامی 

کردند. شکل گیری بحران ها در جنگ های داخلی باعث 

طوالنی شدن جنگ و از هم پاشیدن ساختارهای موجود 

جامعه  انسانی  بافت  حتا  و  اجتامعی-اقتصادی-سیاسی 

گردید. 

تاثیر بحران ها  پایان  می پذیرفت،  در رشایطی که جنگ 

دوام  یافت و سبب شکل یابی ستون های پنجم متعددی 

در متام کشورهای  بدبختانه  در الیه های جامعه گردید. 

پس از جنگ، این وضعیت عام است. شدت بحران ها و 

درجۀ وابستگی، در هر کشوری، به اندازۀ درک انفرادی 

سیاسی- مسایل  از  گروه ها  و  افراد  اجتامعی  شناخت  و 

اجتامعی جامعۀ خودشان و منافع جهانی و خارجی ارتباط 

 می گیرد. هرچند در افغانستان، بحث اهمیت منطقه نیز 

جداً شامل است. 
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وی  از   93 انتخابات  در  که  دوستم  جرنال 

برده  نام  رای  بانک های  از  یکی  عنوان  به 

با  فراوان  چانه زنی های  از  بعد  می شد، 

اول  معاون  حیث  به  انتخاباتی،  تیم های 

انتخاباتی  کارزار  وارد  احمدزی  ارشف غنی 

را  او  احمدزی،  غنی  ارشف  هرچند  شد. 

افغانستان  مردم  شناخته شدۀ  قاتل  قبالً 

چربی  اما  بود؛  کرده  معرفی  مقاله یی  طی 

رای وی، ذایقۀ قاتل بودن وی را از نزدش 

ربود. از وی خواست که از مردم افغانستان 

ناشی  خسارات  و  گذشته  جنگ های  بابت 

نیز  او  بخواهد،  معذرت  آن  انسانی  و  مالی 

که  کرد  احساس  کرد.  چنان  خوش دالنه 

جرنال  است.  یافته  را  خویش  گم کردۀ 

دوستم وی را کالن و رهرب قومی خود معرفی 

به  »اگر شام  اوزبیک ها گف:  به  حتا  کرد. 

خاین  ندهید،  رای  احمدزی  غنی  ارشف 

استید.« اما امروز معلوم نیست، کی خاین 

است، ارشف غنی یا جرنال دوستم و یا هم 

مردمی که به این ها رای دادند. چون جرنال 

پرتقلب  انتخابات  اثر  در  آن که  با  دوستم، 

گزیده  غنی  ارشف  اول  معاون  حیث  به 

محکمۀ  یک  نتیجۀ  در  زودی  به  ولی  شد؛ 

صحرایی رئیس جمهور، وی از صحنۀ قدرت 

سیاسی افغانستان حذف گردید.

کلیدی  هم پیامنان  از  یکی  دوستم،  جرنال 

ارشف غنی احمدزی در انتخابات 93، امروز 

نه تنها در نظام سیاسی کشور نیست؛ بلکه 

برای مدتی در حرص خانگی و اکنون هم در 

تبعید از کشور قرار دارد. حاال اثری از وی، 

در معاونیت اول ریاست جمهوری که برای 

بدست آوردن آن مبارزه سخت و نفس گیری 

انجام داده بود، دیده منی شود. فقط صدای 

گوشه  در  کشور،  اوزبیک  مردم  آرای  پای 

طنین افگن  جمهوری  ریاست  ارگ  گوشۀ 

این  آرای  علیه  خیانت  از  حکایت  و  است 

فراموش  ارگ نشینان  امروز  می کند.  مردم 

نه یک حکومت  آن ها  کرده اند که حکومت 

شفاف،  انتخابات  دل  از  برامده  مرشوعی 

پر  انتخابات  یک  نتیجۀ  در  بلکه  می باشد؛ 

از تقلب سازماندهی شده، شکل یافته است. 

صندوق  به  دور  این  در  هم  پاکی  رای  اگر 

باشد،  شده  ریخته  احمدزی  ارشف غنی 

اوزبیک های  آرای  آن،  عمدۀ  بخش  شاید 

قومی  گروه  این  تقدیر  افغانستان  باشد. 

با آرای آن ها بازی  کشور چنین بوده است، 

صورت بگیرد و رهرب قومی آن ها، از چوکی 

قدرت حذف گردد؛  اما چرا؟

جرنال دوستم، در آغاز حکومت وحدت ملی 

انتظار  و  می رسید  نظر  به  خوشحال  خیلی 

با  قدرت مند  اول  معاون  حیث  به  داشت 

انتصاب اوزبیک ها در کرسی های مهم، در 

نظام سیاسی افغانستان نقش بازی کند. او 

با طالبان  بار به شامل جهت مبارزه  چندین 

سفر کرد. اما دیری نگذشت او از حکومت 

و  بلند شد  اعرتاضش  رنجید یک بار صدای 

شورای امنیت را به عدم همکاری با خودش 

در امر مبارزه با طالبان متهم کرد. این صدای 

اعرتاض او خاموش نشد، چندی گذشت و 

این بار متفاوت تر از گذشته، با لحن دردآلود 

اول  »معاونیت  گفت:  مطبوعات  حضور  در 

را رئیس جمهور به ما دادگی نیست و از ما 

هم گرفته منی تواند. چرا صالحیت معاونیت 

قدر  این  می گیری؟  خود  قبضۀ  در  را  اول 

متمرکز  غیر  ما  خودخواهی!  و  مترکزگرایی 

عبدالله  داکرت  طرح  از  کدیم.  مبارزه  گفته 

اتهامات وارده از سوی مقامات رسمی کشور 
بر نهادهای حکومتی، الی صدور حکم 

محکمه در بارۀ آن، این فرضیه ها را در ذهن 
ما تداعی می کند: ارشف غنی، سیاست 

انحصارگرایی قدرت مبتنی بر سیادت قومی 
بازی می کند. معصوم ستانکزی رئیس امنیت 
ملی، طالب و قاتل استاد ربانی ست. ریاست 

امنیت ملی، نقشۀ قتل جرنال دوستم 
را ریخته است. حنیف امتر و معصوم 

ستانیکزی داعش را در افغانستان حامیت 
می کند. 

احمدجواد ایازی
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طرف دار استیم. زود لویه جرگه دایر شود. قدرت در دست یک نفر نباشد که یک ولسوال هم 

باشد، تو تعیین کنید. خانۀ زنبور را دست نزنید، ملت خانۀ زنبور است.« همچنان، او مدعی 

این سخنان جرنال  نرسیدیم.  به ده فیصد سهم خویش در حکومت وحدت ملی  ما  شد که 

دوستم، نشانی از آشفتگی درون ساختاری حکومت و ضعف کارکرد ساختار با مداخلۀ کارگزار 

نقش های  مطابق  کارگزارها  و  ساختارها  باید  کشورها  سایر  هامنند  افغانستان،  در  می باشد. 

از قبل تعریف شدۀ خود عمل کنند. اما... چون رئیس جمهور کشور، به قول منتقدانش از 

به منظور  از سوی دیگر  و  ندارد،  اعتامد  باالی کسی دیگر  و تیمش  به جز خودش  یک سو 

وزارت،  تا  والی والیت رشوع  از  را  نظام  قومی متام صالحیت های  پیشربد سیاست سیادت 

ساخته  متمرکز  جمهوری  ریاست  ارگ  در  جمهوری  ریاست  معاونیت های  و  اجراییه  ریاست 

است. و برای این ادارات نقش طی مراحل کنندۀ اسناد را بخشیده است. جرنال دوستم، با 

اعرتاض به انحصارگرایی قدرت و خواست تفویض صالحیت به ادارات دولتی و تغییر نظام 

ریاستی به پارملانی، از خطوط قرمز کدخدای ارگ، عبور کرده است. اما ظاهراً ارگ در برابر 

آن موضع مالیم تری گرفته و گفته است که متام صالحیت های معاونین ریاست جمهوری 

اظهارات  این  عواقب،  که  بود  منتظر  اما  است.  شده  داده  برای شان  اساسی  قانون  مطابق 

جرنال دوستم، چه خواهد بود.  

چندین بار کاروان حامل جرنال دوستم، در والیت فاریاب، مورد حملۀ طالبان قرار گرفت و 

او از آن جان سامل بدر برد. اما بعد از کمین قرار گرفنت کاروان حامل وی بتاریخ 25 میزان 

1395 در ولسوالی غورماچ والیت فاریاب که تلفات انسانی نیز در پی داشت، حتا گفته می شد 

از آن وی آشفته گردیده، رئیس  برداشته است. پس  که جرنال دوستم در آن زخم سطحی 

جمهور را متهم به قوم گرایی و انحصار قدرت کرد. همچنان وی معصوم ستانکزی را متهم 

به قتل استاد ربانی، همدستی با طالبان و عدم همکاری در مبارزه با طالبان و قصد جانش 

آدم خوب  بزنه،  پشتو گپ  که  »رئیس صاحب جمهوره کسی  می گوید:  قسمی که وی  کرد. 

است. پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه بسیار خوب تر است. یکی امتر است، یکی ستانکزی 

است، یکی رحیمی است، شیره سیاه بگویه، رئیس جمهور هم سیاه می گویه. این ها در بین 

نگران  هم  ما  می بینم،  را  حرکت هایش  می شناسه.  طالب  بنام  ستانکزی  نداره.  جای  مردم 

استیم. اینها از کجا چه می گیرد؟ مشوره می گیرند؟ چه می کنند؟... بنام قاتل استاد صاحب 

ربانی. منی فهمم چرا رئیس صاحب اینقدر عاشق او است؟ ریاست امنیت بری ما راپوره منیته، 

اتهامات جرنال  باش.«  جانت  احتااط  پیسه گرفت،  امروز  داریم:  ما  دوستای  آباد  خانه اش 

دوستم، از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری بر ریاست جمهوری، شورای امنیت و ریاست 

امنیت ملی مبنی بر قوم گرایی، انحصار قدرت، قتل استاد ربانی، حامیت طالبان و نقشۀ قتل 

وی، خیلی جدی است. چون قبل از این نیز، عبدالله عبدالله و ضیاء مسعود ریاست جمهوری 

را  نور، معصوم ستانکزی  انحصارگرایی قدرت، عطا محمد  و  به سیاست قوم گرایی  را متهم 

متهم به قتل استاد ربانی و ظاهر قدیر حنیف امتر را متهم به حامیت داعش در والیت ننگرهار 

کرده بود. »به نقل از خربگزاری تاس، دو مقام بلندپایۀ دولت افغانستان، حنیف امتر و معصوم 

با داعش در افغانستان همکاری می کند.« )سیاسی، نظامی, 1394( به هرحال،  ستانکزی 

این اتهامات از سوی مقامات رسمی کشور و خربگزاری تاس، تا زمان صدور حکم دادگاه در 

بارۀ آن این فرضیه ها را در ذهن ما تداعی می کند: ارشف غنی، سیاست انحصارگرایی قدرت 

مبتنی بر سیادت قومی بازی می کند. معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی، طالب و قاتل استاد 

ربانی ست. ریاست امنیت ملی، نقشۀ قتل جرنال دوستم را ریخته است. حنیف امتر و معصوم 

ستانکزی داعش را در افغانستان حامیت می کند.

 اما ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیه یی در برابر اتهامات جرنال دوستم چنین واکنش 

نشان داد: اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی درمتام ساختارهای 

شأن  خالف  کنونی  رشایط  در  امنیت«  شورای  و  »کابینه  منونه  برای  کشور  تصمیم گیری 

وجایگاه ایشان می باشد. در ضمن ایشان اتهامات جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت 

عدلی  نهادهای  سوی  از  همه جانبه  تحقیقات  و  بررسی  به  نیاز  اتهامات  این  که  است  داده 

وقضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود. 

بدین ترتیب حکومت  همچنان خود را مکلف می داند تا به شکایات آن عده از هموطنان ما که 

از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز 

رسیدگی مناید. )اعالمیه های مطبوعاتی, 1395( این اعالمیۀ ارگ، نوعی غرض آلود و تهدید 

در برابر جرنال دوستم، محسوب می گردد. هرچند که در بخشی از اعالمیه تاکید بر نیاز بررسی 

اتهامات جرنال دوستم بر نهادهای حکومت، از سوی مقامات عدلی و قضایی کشور گردیده 

جرنال  اتهامات  از  ماه   5 از  بیش  تاکنون  اما  است. 

از تحقیقات عدلی  اثری  بر حکومت می گذرد،  دوستم، 

آیا  چرا؟  منی شود-  دیده  آن  بارۀ  در  حکومت  قضایی  و 

نهادهای عدلی و قضایی کشور، ادعای استاد عطامحمد 

نور مبنی بر دست داشنت معصوم ستانکزی در قتل استاد 

ربانی را بررسی کرده است؟ اگرنه، چرا؟ مسکوت ماندن، 

این حکومت  به  نسبت  را  ما  ذهن  سواالت،  این  پاسخ 

مغشوش می کند و این احساس را رس می دهد که شاید 

ریگی در کفش پای حکومت نهفته باشد. 

به دنبال آن احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش 

قوس(  جمعه)5  روز  که  شد  مدعی  افغانستان  ملی 

حوالی ساعت 2 به وقت محلی در میدان بزکشی والیت 

جوزجان توسط محافظین جرنال دوستم احضار گردید. 

دشنام  را  او  گذاشته  گلویش  بر  لگد  دوستم  جرنال 

می دهد. سپس او را به خانه اش برده، لباس و تنبانش را 

از تنش درآورده، و وامنود می کند که بر وی تجاوز جنسی 

تجاوز  دستور  سپس  است.  گرفته  فلم  وی  از  و  کرده 

جنسی و گرفنت فلم از آن را به بادیگاردهایش می دهد. 

بعد از آن محافظان دوستم، با اسلحه نزدیک مقعد وی 

از  و  می کنند  را  جنسی  تجاوز  اکت  و سپس  می درند  را 

پنج  مدت  برای  ایشچی،  محمد  می گیرند.  فلم  نیز  آن 

نگهداری  برهنه  صورت  به  دوستم  جرنال  خانۀ  در  روز 

ارگ  آن،  به  واکنش  در   )1395 )نجفی زاده,  می شود. 

تاکید  آن  در  و  کرد  صادر  اعالمیۀ  جمهوری  ریاست 

اطمینان  مردم  به  افغانستان  »دولت  بود:  شده  این  بر 

متام  ایشچی  محمد  قضیۀ  خصوص  در  که  می دهد 

عدالت،  تأمین  برای  و  منوده  رعایت  را  قانونی  مراحل 

از طریق  برسد،  اثبات  به  تحقیقات  نتیجه  در  آنچه  هر 

کامل  بی طرفی  و  استقالل  با  قضایی  و  عدلی  مراجع 

اقدام صورت خواهد گرفت.« )اعالمیه های مطبوعاتی, 

1395( اتحادیۀ اروپا، سفارت امریکا و بریتانیا خواهان 

تحقیق همه جانبۀ حکومت در بارۀ این موضوع شدند. 

اول  آدرس معاون  از  ایشچی،  بر محمد  داستان تجاوز 

را  قانون  تعمیل  که مسئولیت  فردی  ریاست جمهوری، 

جبین  بر  رشم  و  تکان دهنده  خیلی  دارد،  افغانستان  در 

باید حکومت  منظر  این  از  است.  ملی  وحدت  حکومت 

و  عدلی  تحقیق  مورد  جدی  صورت  به  را  قضیه  این 

بارۀ محاکمۀ معاون  در  ابهاماتی  اما  قرار دهد.  قضایی 

افغانستان  اساسی  قانون  در  جمهوری  ریاست  اول 

جمهور  رئیس  محاکمۀ  نحوۀ  بارۀ  در  چون  دارد.  وجود 

برخالف  دارد؛  وجود  رصاحت  اساسی  قانون  در  وزرا  و 

در بارۀ محاکمۀ معاونین رئیس جمهور، قانون مسکوت 

است. قرینۀ محاکمۀ معاونین ریاست جمهوری با نحوۀ 

محاکمۀ رئیس جمهور بیش تر است تا به نحوۀ محاکمۀ 

رئیس  با  یکجا  جمهوری  ریاست  معاونین  چون  وزرا. 

صالح  بنابرآن  می آورند.  بدست  رای  مردم  از  جمهور 

گردد.  محاکمه  جمهور  رئیس  هامنند  او  که  این ست 

جمهور  رئیس  محاکمۀ  بارۀ  در  اساسی  قانون   69 مادۀ 

و  ملت  برابر  در  جمهور  »رئیس  دارد:  رصاحت  چنین 

ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد. 

اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد برشی، 
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اعضای  کل  ثلث  یک  از طرف  جنایت،  یا  ملی  خیانت 

این  صورتیکه  در  می تواند.  شده  تـقـاضا  جرگه  ولسی 

تــائید  جرگه  ولسی  آرای  کل  ثلث  دو  از طرف  تـقـاضا 

لویه جرگه  ماه  گردد،  ولسی جرگه در خالل مدت یک 

به  را  اتهام منسوب  لویه  جرگه  دایر می مناید. هرگاه  را 

رئیس  تصویب مناید،  اعضا  آرای کل  ثلث  دو  اکرثیت 

خاص  محکمۀ  به  موضوع  و  منفصل  وظیفه  از  جمهور 

محول می گردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس 

مرشانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از 

اعضای سرته محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی 

توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد 

صورت می گیرد.«

 5 حدود  دوستم،  جرنال  علیه  ایشچی  محمد  اتهام  از 

ماه می گذرد؛ اما تا هنوز هیچ حکمی علیه وی از سوی 

محاکم افغانستان صادر نگردیده است. نه مطابق مادۀ 

69 قانون اساسی از سوی یک ثلث ولسی جرگه اتهام 

علیه وی صورت گرفته ... و نه مانند وزرا مطابق مادۀ 

محکمۀ  به  آن  قضیۀ  اساسی،  قانون  هشتم  و  هفتاد 

خاص محول گردیده است. مادۀ بیست و پنجم قانون 

اساسی می گوید: »برائت ذمه حالت اصلی است. متهم 

تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صالحیت محکوم 

پس،  می شود.«  شناخته  بی گناه  نگیرد،  قرار  علیه 

هنگامی که هیچ یکی از پرنسیپ های محاکامتی علیه 

وی رعایت نگردیده و هیچ محکمۀ افغانستان نیز حکمی 

علیه وی صادر نکرده است، وی مطابق حکم مادۀ 25 

قانون اساسی بی گناه است. 

بسنت دروازۀ معاونیت اول به روی وی، حرص خانگی و 

عدم پرداخت معاشات کارمندان این اداره برای مدت 5 ماه و باآلخره مجبور به تبعید سیاسی 

وی از کشور، یک عمل فراقانونی و زورگویی و انحصارگرایی قدرت محسوب می گردد و حتا 

این احساس را برای ما می دهد که این عمل رئیس جمهور، رصف جنبۀ انتقام جویی از جرنال 

دوستم در برابر اتهامات واردۀ وی به ارشف غنی و تیم وی و انحصارگرایی قدرت مبنی بر 

سیادت قومی دارد. اگر واقعاً رئیس جمهور، انسان ارزش گرا و ایده آلیست می بود، منی بایست 

بر  قبلی  از برچسب های واردۀ   او،  انتخاب می کرد. چون  انتخاباتی خویش  را در تکت  وی 

جرنال دوستم، همچو ارتکاب جنایت جنگی در جنگ های داخلی به شمول قتل ارسای طالب 

و حمله بر خانوادۀ اکرببای و... آگاهی داشت. پس چطور شد که او این قاتل مردم افغانستان 

را به یکبارگی ببخشد و وارد تیم انتخاباتی اش کند. اما امروز بدون حکم محکمه به صورت 

غیر رسمی، وظیفۀ وی را به تعلیق درآورد. این در حالی ست که رئیس جمهور صالحیت تعلیق 

وظیفوی معاون اول خویش را ندارد. اگر اداره یی هم صالحیت تعلیق و عزل وی را دارد، آنهم 

محکمه با رعایت مادۀ 69 قانون اساسی خواهد بود. جرنال دوستم، در صورتی که اتهامات 

محمد ایشچی بر وی درست ثابت شود، سزاوار مجازات است؛ و هرگونه محکمۀ صحرایی در 

برابر شهروندان افغانستان درست نیست. اما امروز جرنال دوستم، در حالی کشور را  به سوی 

ترکیه ترک کرد که حکومت نه به اتهامات وی علیه نهادهای حکومتی وقعی گذاشته و پرده یی 

از آن برداشت و نه او هم مطابق مادۀ 69 قانون اساسی کشور، محاکمه گردید. پس ناگزیر با 

جرنال دوستم خداحافظی کرد؛ اما هنوز معلوم نیست که خاین کیست.

نتیجه گیری

اتهامات وارده از سوی مقامات رسمی کشور برنهادهای حکومتی، الی صدور حکم محکمه در 

بارۀ آن، این فرضیه ها را در ذهن ما تداعی می کند: ارشف غنی، سیاست انحصارگرایی قدرت 

مبتنی بر سیادت قومی بازی می کند. معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی، طالب و قاتل استاد 

ربانی ست. ریاست امنیت ملی، نقشۀ قتل جرنال دوستم را ریخته است. حنیف امتر و معصوم 

ستانیکزی داعش را در افغانستان حامیت می کند. 

رئیس جمهور، در برابر جرنال دوستم معاون ریاست جمهوری، برخورد سیاسی کرده و طی یک 

محکمۀ صحرایی به صورت غیر رسمی وظیفه اش را به تعلیق درآورده است. این در حالی ست 

که این عمل رئیس جمهور خالف قانون، مبتنی انحصارگرایی قدرت و قوم گرایی می باشد. 

چون رئیس جمهور صالحیت تعلیق و عزل معاونین خویش را ندارد. 
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دفرت  در  بلخی  محمد  موالناجالل الدین 

سوم مثنوی معنوی، روایتی دارد متثیلی، از 

مرد مارگیری که اژدهای یخ زده یی را مرده 

آغاز  بیت  این  با  روایت  این  بود.  پنداشته 

می شود:

یک حکایت بشنو از تاریخ گوی

تا بری زین راز رسپوشیده بوی

فهمیدن  و  کردن  درک  هامن  بردن،  بوی 

مرد  تاریخ گوی،  آن  بنیاد حکایت  بر  است. 

به  زمستان  روزهای  از  یکی  در  مارگیری 

اما  رفت؛  مار  شکار  هوای  به  کوهستانی 

می  بر  یخ زده یی  اژدهای  به  کوهستان  در 

به  و  می پندارد  مرده  را  اژدها  مارگیر  خورد. 

این اندیشۀ خام اندر می شود که اژدها را با 

ریسامن ها ببندد و کشان کشان او را به شهر 

بغداد بیاورد تا مردمان را ارادت بر او فزونی 

گیرد و چنین کرد.

او همی جستی یکی مار شگرف

گرد کوهستان و در ایام برف

اژدهای مرده دید آن جا عظیم

که دل اش از شکل او شد پر زبیم

مارگیر اندر زمستان شدید

مار می جست اژدهای مرده دید 

پیش گفتار  و  تصحیح  به  معنوی،  مثنوی 

عبدالکریم رسوش، 1375، ص 377. 

»تاریخ گوی«  نام  به  را  خود  راوی  موالنا 

گفت  می توان  این جا  از  می کند.  معرفی 

که این روایت از ساخته ها و پرداختۀ ذهن 

موالنا نیست، بل در میان مردم چنان روایتی 

در مقام پند و اندرز و  شناخت هستی انسان 

وجود داشته است. موالنا در این روایت به 

دنبال آن است تا آدمی را با ظرفیت هایی که 

آنانی که به دنبال  دارد آشنا سازد. می گوید 

نفس  دنبال  به  حقیقت  در  اژدهااند،  و  مار 

را  نفس  این  می خواهند  و  روانند  خود  امارۀ 

بیش تر از پیش توامنند سازند که در نهایت 

پی  در  را  آنان  هالکت  اژدهاپروری  این 

اژدها  و  مار  و  است  انسان  مناد  کوه  دارد. 

مناد نفس امارۀ انسان. موالنا جای دیگر در 

مثنوی می گوید:

مادر بت ها بت نفس شامست

زان که آن بت مار و این بت اژدهاست

را  مردمان  تا  می گیرند  مار  آن  از  مارگیران 

شگفتی زده سازند. یعنی در پی ارضای نفس 

خود،  مارگیری  از  نیز  خود  خوداند.  امارۀ 

شگفتی زده می شوند. موالنا که انسان را کوه 

می داند، می گوید که همه چیز در کوه است 

و کوه از چیزهایی که خود دارد شگفتی زده 

منی شود. پس انسان چرا شگفتیی زده شود؟ 

مارگیر از بهر حیرانی خلق

مار گیرد اینت نادانی خلق

آدمی کوهی ست چون مفتون شود

کوه اندر مار حیران، چون شود

خویشنت نشناخت مسکین آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی

خویشنت را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت 

هامن جا، ص 377. 

رشته  یک  متثیلی  روایت  این  در  موالنا 

می کند.  ارائه  را  عرفانی  نتیجه گیری  هایی 

روایت  بلکه  نیست؛  هدف  او  برای  روایت 

و  نتیجه گیری ها  تا  است  وسیله یی 

بینش های عرفانی خود را بیان کند. روایت 

برای او مانند یک پیامنه است که چیزی را 

به وسیلۀ آن  به جایی انتقال می دهند، چون 

آن چیز را گرفتند، پیامنه را بر می گردانند.

این پرسش بسیار وجود دارد که موالنا برای 
انسان امروز چه پیامی دارد؟ تا جایی که من 
می پندارم عرفان موالنا عرفان انسان محور و 
پویا است. انسان را به آزادی فرا می خواند، 
در نخستین گام آزادی از نیروهای شیطانی 

درونی که همیشه تالش دارد تا انسان را 
به دنبال خود بکشد تا آزادی انسان را در 
اختیار داشته باشد. او عشق را اصطرالب 

ارسار خدا می داند، »عشق اصطرالب ارسار 
خداست«. عشق است که انسان را به خدا 

می رساند نه عبادت های آزمندانه در هوای 
رسیدن به بهشت، حور و غلامن. 

 پرتو نادری
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ای برادر قصه چون پیامنه است

معنی اندر وی مثال دانه است

او زمانی که انسان چنان کوهی می داند، به این 

است، هامن  کوه  در  چیز  همه  که  است  مفهوم 

خود  در  بخواهد  که  را  هرچیزی  انسان  که  گونه 

دارد؛ زمانی که نسبت به چیزی دنیای شگفتی زده 

از آن بزرگی و عظمت خود  می شود، در حقیقت 

بیرون شده و  از  آن هستی کل به سوی کمی و 

کاستی گام گذاشته است.

آثار  در  روایتی  چنین  یک  مثنوی  از  غیر  البته 

دیگری نیز وجود داشته است، چنان که: »هامنند 

این قصه را در افسانه های ازوپ می یابیم؛ و نیز 

که   می خوانیم  را  برزگری  قصۀ  مرزبان نامه  در 

زمستانی  روز  یک  در  و  می شود  دوست  ماری  با 

را در  را یخ زده و بی جان می یابد. مار یخ زده  مار 

را  او  خر  نفس  گرمی  تا  می گذارد  خویش  توبرۀ 

به حال آورد. مار هنگامی که به حال می آید خر 

برزگر را نیش می زند و می کشد و خود به سوراخ 

می گریزد. در این جا مار یخ زده نفس آدمی است 

است.«  خطرناک  دشمن  بیابد،  قدرت  اگر  که 

بلخی،  محمد  موالناجالل الدین  معنوی  مثنوی 

از داکرت  و  فهرست ها  تعلیقات  مقدمه تصحیح، 

محمد استعالمی،چاپ مهارت، ج سوم، 1397، 

ص 269-268.

موالنا در ادامۀ این حکایت می گوید:

مارگیر آن اژدها را بر گرفت

سوی بغداد آمد از بهر شگفت

اژدهایی چون ستون خانه ای

می کشیدش از پی دانگانه ای

کاژدهای مرده ای آورده ام

در شکارش من جگرها خورده ام

هامن جا، ص 377.

آن  هوای  در  نخست،  دارد،  هدف  دو  گیر  مار 

است که منیت او ارضا شود، مردم بر او  تحسین 

است.  انداخته  پای  از  را  اژدهایی  که  بفرستند 

دوم، این که به هوایی چند دانگ یا پول است که 

این همه گزافه می بافد. دنگانه یی به معنای چند 

اژدها  این که  از  اما بی خرب  یا پول است؛  دانگ 

زنده است و این برف و رسمای روزگار است که او 

را در کوهستان کرخت ساخته است. 

او همی مرده گامن بردش و لیک

زنده بود و او ندیدش نیک نیک

او ز رسماها و برف افرسده بود

زنده بود و شکل مرده می منود

عامل افرسدست و نام او جامد

جامد افرسده بود ای اوستاد

باش تا خورشید حرش آید عیان

تا ببینی جنبشی جسم جهان

هامن جا، ص 377.

اساساً در جهان نگر عارفانۀ موالنا جهان جامد نیز 

با آن هستی مطلق پیوند دارند  زنده است، چون 

و تنها آنانی به این امر می توانند باورمند باشند که 

که  نه حس ظاهربین  باشند،  داشته  درون  حس 

چنین  می ماند.  درجهان کوچک جامدها محدود 

مرده  را  کرخت  اژدهای  این  مار گیر  که  است 

انگاشته بود و می پنداشت که دنیای جامد دنیای 

مرد گان است.

آن  مارگیر  بگذریم،  که  نتیجه گیری ها  این  از 

اژدهای کرخت را با ریسامن ها بسته و کش کشان 

برپا  هنگامه یی  شهر  در  می آورد.  بغداد  شهر  به 

شکار  اژدهایی  که  مار  نه  مارگیری  که  می شود 

از همه  زن  و  مرد  پراکنده،  مردمان  است.  کرده 

سو گرد آمدند. مارگیر برای آن که اشتیاق بیش تر 

مردم به متاشای اژدها را برانگیزد، آن را در زیر 

گلیم ها و پرده های بزرگی پنهان می کند.  

تا به بغداد آمد آن هنگامه جو

تا نهد هنگامه یی بر چارسو

بر لب شط مرد، هنگامه نهاد

غلغله در شهر بغداد اوفتاد

مارگیری اژدها آورده است

بوالعجب نادر شکاری کرده است

جمع آمد صدهزاران خام ریش

صید او گشته، چو او از ابلهیش

هامن جا، 378.

مردمان چنان به دور اژدها و مارگیر، گرد می آیند 

در  انداخنت  سوزن  جای  مردم  گفتۀ  به  که 

میان شان نبود.

جمع آمد صدهزاران ژاژخا

حلقه کرده پشت پا بر پشت پا

مرد را از زن خرب نه، ز ازدحام

رفته درهم چون قیامت خاص و عام

هامن جا، 378.

خورشید داغ بغداد بر اژدها می تابد، رسما ویخ بندان 

از اندامش دور می شود، جنبیدن می گیرد و جنبش 

اما  می انگیزد؛  بر  مردم  در  دیگری  شور  اژدها 

در  و  می درد  را  ریسامن ها  می آید  گرم  که  اژدها 

نخستین هجوم مارگیر ژاژخا را فرو می بلعد و انبوه 

خام ریشان گرد آمده را خونین و خون سار می سازد 

و زند گی را در شهر برهم می زند.

آفتاب گرم سیرش گرم کرد

رفت از اعضای او اخالط رسد

مرده بود و زنده گشت او از شگفت

اژدها برخویش جنبیدن گرفت

خلق را از جنبش آن مرده مار

گشت شان آن یک تحیر صدهزار

می شکست او بند و  زآن بانگ بلند

هر طرف می رفت چاقاچاق بند

بندها بگسست و بیرون شد ز زیر

اژدهایی زشت غران هم چو شیر

در هزیمت بس خالیق کشته شد

از فتاده و گشته گان صد پشته شد

مارگیر از ترس برجا خشک گشت

که: چه آوردم من از کهسار و دشت

گرگ را بیدار کرد آن کورمیش

رفت نادان سوی عزرائیل خویش

اژدها یک لقمه کرد آن گیج را 

سهل باشد خون خوری حّجاج را

هامن جا، 379.

نتیجه گیری نهایی نیز هامن است که گفته شد. 

موالنا هشدار می دهد که اژدها در تست و اژدها 

خفته  و  یخ زده  گونه  همین  بگذار  تست،  نفس 

مباند. او را به زیر خورشید شهوت و غرایز بهیمی 

خود مکش که دمار از روزگارت می کشد.

نفست اژدرهاست او کی مرده است

از غم و بی آلتی افرسده است

گر بیابد آلت فرعون، او

که به امر او همی رفت آب جو

هامن جا، 379.

پس با این اژدها چه باید کرد؟ موالنا 

می گوید، بگذار  هم چنان در میان برف های 

کوهستان در انزوای خود یخ زده مباند!

اژدها را دار در برف فراق

هین! مکش او را به خورشید عراق

تا فرسده می بود، آن اژدهات

لقمۀ اویی چو او یابد نجات

مات کن او را و  آمن شو زمات

رحم کم کن، نیست او ز اهل صالت

هامن جا، 379.

این پرسش بسیار وجود دارد که موالنا برای انسان 

امروز چه پیامی دارد؟ تا جایی که من می پندارم 

است.  پویا  و  انسان محور  عرفان  موالنا  عرفان 

انسان را به آزادی فرا می خواند، در نخستین گام 

همیشه  که  درونی  شیطانی  نیروهای  از  آزادی 

تا  بکشد  خود  دنبال  به  را  انسان  تا  دارد  تالش 

آزادی انسان را در اختیار داشته باشد. او عشق را 

اصطرالب ارسار خدا می داند، »عشق اصطرالب 

ارسار خداست«. عشق است که انسان را به خدا 

می رساند نه عبادت های آزمندانه در هوای رسیدن 

به بهشت، حور و غلامن. 

این اژدهای یخ زده را می توان غیر از نفس اماره، 

یک  می تواند  خواند.  نیز  دیگری  چیز های  مناد 

و  امکانات  دیگر  که  باشد  شکست خورده  دشمن 

افزار مقابله را ندارد؛ اما چشم به راه یک فرصت 

است تا آن افزار و نیروی مقابله را پیدا کند. پس 

کرختی دشمن منی تواند به مفهوم مرگ او باشد. 

به  فراهم شود،  برایش  را  افزار  و  امکانات  چون 

که  می شود  بدل  بغداد  آفتاب خورده  یی  اژدهای 

از  او  را می بلعد که  در نخستین حمله، مارگیری 

آورده  بغداد  داغ  آفتاب  زیر  به  یخ زده  کوهستان 

است.



| سال شانزدهم | شامرۀ 84 | حمل 1397 خورشیدی22

چکیده

جدید  گرایش های  از  میان فرهنگی2  فلسفۀ 

فلسفه است. مهم ترین جنبههای آن را پیوند 

متقابل فلسفه و فرهنگ و یافنت مشرتکات 

برای ترسیم رنگین کامن فرهنگ ها تشکیل 

می دهد. 

تبیین  تا  است  آن  بر  میان فرهنگی  فلسفۀ 

بر  را  فرهنگ ها  میان  هم زیستی  گفتامن 

متفکران  که  کند  زمینه سازی  و  گیرد  عهده 

از فرهنگ های متفاوت در گفتگو با یکدیگر 

اندیشه ورزی شان را ادامه بدهند. به همین 

کرثت گرا  و  پرمدارا  باز،  نگرش  از  جهت 

برخوردار است. همچنان باور دارد که»هیچ 

جاودانه  و  خالص  فلسفی  سنت  یا  فرهنگ 

رو  همین  از   .)  Mall,2000:9(»ندارد وجود 

متاس میان فرهنگ ها و تغییر در هامهنگی 

است،  اجتناب ناپذیر  زمان  تحوالت  با 

می باید این نگرش مهم شمرده شود و جدی 

تلقی گردد.

میان فرهنگی،  فلسفۀ  واژگان کلیدی: 

انتقادی،  خرد  افق ها،  هم پذیری  گفتگو، 

تنقیح پیش داوری، دیالوگ، پلی لوگ 

درآمد

شکل گیری  میان فرهنگی،  فلسفۀ  منظر  از 

متفاوت  مختلف  جوامع  در  فلسفی  اندیشۀ 

چالش  به  را  دیدگاه هایی  روش  این  است. 

رسچشمۀ  دارای  را  فلسفه  که   می کشد 

برای  را  راه  و  فراگیر  می انگارد  و  واحد 

متساهالنه  شیوه های  و  تفاوت ها  وجود 

متا م  فرهنگ ها،  واقع  در  منی گذارد.  باز 

بینامتنیت اند.  روند  شامل  و  میان فرهنگی 

از همین رو متاس میان فرهنگ ها و تغییر 

در هامهنگی با تحوالت زمان اجتناب ناپذیر 

است،  می باید این نگرش مهم شمرده شود 

و جدی تلقی گردد.

خودمرکزپنداری  رد  با  میان فرهنگی  فلسفۀ 

و احرتام به »دیگری«،  می کوشد از طریق 

فرهنگ های  در  فلسفی  ادبیات  بازخوانی 

متفاوت، مسیر گفتگو و مدارا میان آن ها را 

از  برخاسته  متفکران  تکاپوی  و  کند  فراهم 

مواجهۀ  در  را  نایکسان  اجتامعی  منت های 

در  فرهنگی  تعارضات  معضل  با  مشرتک 

جهان معارص، کارآیی ببخشد.

گفتۀ  این  به  توجه  با  میان فرهنگی  فلسفۀ 

درآمدن  ادراک  به  »فلسفه  که  هگل3 

شود  مدعی  می تواند  زمانه اش«  می باشد، 

را  معارص  زمانۀ  ادراک  خصوصیت  که 

داراست. این فلسفه پیامد تأمالت یک جانبۀ 

فیلسوفان حوزۀ مشخص نیست؛ بلکه تبلور 

دریافت و فهم مشرتک اندیشمندان متعلق 

همین  با  متفاوت  می باشد.  فرهنگ های  به 

دستیابی  امکان  بحث  که  است  ویژگی 

سنت های  و  فرهنگ ها  مشرتک  نتایج  به 

جهان  مسائل  تبیین  و  درک  برای  مختلف 

برخوردار  می شود،  منطقی  توجیه  از  معارص 

فراهم سازی  بخش  نوید  که  توجیهی 

و  فلسفی  تفکر  در  هم سخنی  زمینه های 

هم گرایی در چشم انداز های فرهنگی است.

که  اذعان  می کند  میان فرهنگی  فلسفۀ 

زیادی  تعدادی  برشی،  تاریخ  مسیر  در 

جوامع شان  رسنوشت  به  فیلسوفان  از 

زمانه شان  مسایل  دغدغۀ   اندیشیده ، 

مشکل های  با  »رویارویی  و  داشته  را 

 فلسفۀ میان  فرهنگی با این چشم انداز در 
کنار بینش های فلسفی دیگر قرار می گیرد، 

و پیش از هر چیز و بعد به طور مدام به 
واقعیت های موجود و تجارب اندیشه ورزی 
در تاریخ رجوع می دهد، به جهت این که 

در زمان ما دیگر منی توان بدون اندیشیدن 
به »دیگری« و بدون تصور غیری که متفاوت 

از ما می اندیشد، خود را تعریف منود، 
وجود دیگری و وجود فرهنگ هایی جز 

فرهنگ ما توجیه منطقی برای مطلق نبودن 
حقیقتی است که ما بدان اعتقاد داریم، 
»دیگری« باید همواره برای ما نشانۀ عدم 

اطالق حقیقت و توزیع مساوی صداها در 
افق مفهومی باشد. 

 سید حسین ارشاق

نباید به تحقیر دیگران پرداخت و سخن درست آنان را بی مقدار کرد .

کندی 
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اجتامعی«)کامپانی، 1380: 12( را جدی تلقی منوده اند. در واقع »فلسفه و فیلسوف در دل 

تاریخ جا دارند«) مرلوپونتی، 1375: 118( و در نسبت جدی با زمانه شان قرار گرفته اند. حتا 

اگر به فرا زمان و امر مطلق هم پرداخته باشند باز هم متعلق به زمانی اند و افق تاریخ مند شان 

مجال پرداخنت به  آن ها را داده  است. بنابراین یکی از راه های ورود به اندیشۀ فلسفی، پرسش 

از زمان و مسائل مربوط به آن  می باشد. با توجه به این ظرفیت می توان پرسید که زمانه چگونه 

ما را مورد خطاب قرار می دهد و از ما چه می خواهد؟، این در حالی ست که هیچ فلسفه یی 

منی تواند خود را کامل ترین و پاسخ گوترین معرفی کند؛ اما برخی از فلسفه ها را  می شود بازتابی 

را  تعبیر  می توان »فلسفۀ میان  فرهنگی«  به همین  توجه  با  تلقی کرد،  زمانه شان  از خواست 

به عنوان صدای زمانه و پرسشی هامهنگ با انتظار دوران معارص به حساب آورد. بر همین 

با »پایان متافیزیک9«،  با »مفهوم نگاری7«، هایدگر8  با نهیلیزم5، فرگه6  مبناست که نیچه4 

ویتگنشتاین01 با »بازی زبانی11«، فوکو با » قدرت/ گفتامن21« در فرهنگ غربی در واقع ورود 

به مرحلۀ دیگری از فلسفیدن را مطرح منوده اند. با توجه به همین تحوالت است که زمینه های 

گذار از اندیشه های خودمحورانه که گاه رصیحاً درآثار متفکران غربی، اروپامحورانه نامیده 

می شد فراهم گردید. به همین اساس می توان وجه مهم در گفتامن فلسفی معارص را بازخوانی 

دانست.  اروپایی  غیر  میراث های  از  بهره وری  برای  اشتیاق  حتا  و  متافیزیک  تاریخ  نقد  و 

فلسفه های پست  مدرن را  می توان پیگیر جدی متام ماجراهای فلسفی شناخت که برای از 

همه جانبه  مساعی  و »هویت«  »حقیقت«  مانند  متافیزیک  تاریخ  شیرازه های  هم گسیخنت 

مؤلف61«  »مرگ  فوکو51،  در  انسان41«  »مرگ  نیچه،  در  خدا31«  »مرگ  داده اند.  خرج  به 

از تجربه های  لیوتار91 و غیره، همگان مظاهری  بارت71، »مرگ فرا روایت81« در  در روالن 

پرسش گرانه در وجوه نظری فرهنگ ها بوده اند. اوج و بسط های که متناسب با دگردیسی های 

معارص خود را نشان داده و اندیشه های متنوع را ارائه منوده اند. دعوت به »گفتگو« نیز یکی 

از اندیشه های برخاسته از این دگردیسی هاست. چنانچه تعداد زیادی از فیلسوفان نیمۀ دوم 

قرن بیستم به تلویح یا به ترصیح به »گفتگو« فراخوانده اند؛ اما جستار های پذیرش »تفاوت« 

در فلسفه  های پست مدرن، »گفتگومندی فهم« در هرمنوتیک و رسانجام »احرتم به دیگری« 

در فلسفۀ میان  فرهنگی، دریافت هایی به شامر  می روند که سیر جدید اندیشۀ فلسفی را به 

منایش  می گذارند.

 تحوالت جدید زمینۀ این را به وجود آورده است که به قول کالوس باده02 »عبور انسان ها از 

مرزها و عبور مرزها از انسان ها« را عینیت بخشیده و مفهوم تازه یی به نام فرهنگ جهانی را 

وارد بحث های مهم جریان های فکری کند. تا آنجا که سخن گفنت از فرهنگ جهانی و جهانی 

شدن، به موازات انگارۀ یکسان سازش، تصوری از متایز را نیز به وجود  می آورد و مفهوم تفاوت 

را نیز معنادار  می کند.

به چنین پرسش هایی، جان می گیرد  پاسخ گفنت  و  پنداشنت  با جدی  میا ن فرهنگی  فلسفۀ   

به تقویت جهت گیری میان فرهنگی در فلسفه  و شکوفا  می شود. اغلب متفکران معارص که 

دعوت کرده اند، به رشایط کامالً جدیدی اشاره می کنند که بر جهان ما تأثیرگذار اند. واقعیتی 

که عرصه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و روابط اجتامعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

 جهان معارص در رشایط موجود، داد و ستد های گسرتده و همه جانبه یی را تجربه  می کند، 

با  را  خالص  و  ناب  فرهنگ های  بحث  گوناگون،  هویت های  برساخنت  وجود  با  که  جهانی 

عالمت سئوال روبرو  می کند.  این وضعیت همه، از جمله اصحاب اندیشه را برای بر عهده 

گرفنت وظایف سنگین فرا  می خواند. زیرا قرار گرفنت در »عرص اطالعات« زمینۀ این را به 

وجود آورده است که با فرهنگ ها و شیوه های اندیشیدن دیگر وارد ارتباط گسرتده گردیده و 

با این منطق  از مزیت های مهم آن که منطق گفتگو و مداراست بهره بربیم، و اگر نتوانیم 

کنار بیاییم، این خطر وجود دارد که در برخورد با دیگران در مواجهۀ خشونت آمیز قرار بگیریم 

از  دلیل است که  به همین  باشیم.  برابر»استدالل«  برای«شلیک«12در  بهانه هایی  و شاهد 

فلسفۀ میان فرهنگی به عنوان یک راه برای تعاطی افکار و یک نظریۀ پیش رو جهت تبادل 

 Panikkar,( »نظریات و یک راهربد »غلبه بر فاصله میان فرهنگ ها در مکان های متفاوت

130 :1988 ( استقبال به عمل  می آید.  

 فلسفۀ میان فرهنگی چیست؟

 بحث های آغاز این فلسفۀ میان فرهنگی بر پایۀ بررسی نقادانۀ قوم مداری22 در فلسفۀ رسمی 

دیدگاه  )روشنگری(  دوران  همین  در  است.  آمده  وجود  به  روشن گری  فلسفۀ  ویژه  به  غرب 

سلسله مراتبی فرهنگ ها وارد مرحلۀ تازه یی شده است. دیدگاهی که اروپا را به عنوان نقطۀ اوج 

پیرشفت و تکامل برشی قلمداد منوده و خودمرکزپنداری 

را در کانون استنباط های فرهنگی غرب قرار داده است. 

بر همین مبناست که ولرت32، کانت42 یا لسینگ52 وقتی 

در بارۀ تاریخ و فرهنگ سخن گفته اند، مرادشان تاریخ و 

»فرهنگ واالی« )هلر، 1392: 178( غرب بوده است 

و بس.

ابایی  بیگانه  فرهنگ های  و  اقوام  تحقیر  از  کانت   

انسانیت  جوهر  و  مغز  را  اروپا  »شیلر  است.  نداشته 

آفریقا،  »هـگل   .)144 تلقی  می کرد«) مصلح،1393: 

امریکا، اسرتالیا و آسیای مرکزی را از لحاظ تاریخی و 

فرهنگی فاقد اهمیت به شامر آورده است«) پین،1390، 

علم  »بحران  معروف  درکنفرانس  هورسل   .)165

آشکار  گونۀ  به  استعالئی«  پدیده شناسی  و  اروپایی 

را  )کامپانی، 1382: 68(  اروپایی  برتری برشیت  سخن 

غیره  و  چین  و  هند  مانند  »فرهنگ های  و  کرده  مطرح 

است.  کرده  خطاب   )95  :1390 برزنگی«) ارشاق،  را 

بینش های  زرین،  شاخۀ  کتاب  انتشار  با  فریزر  جورج 

معرفی  تعقل  فروتر  شکل های  را  دیگر  اقوام  منادین 

و  اروپایی  نژاد  »برتری  از  رنان  ارنست  است.  کرده 

فضیلت یونان و اروپا در برابر مرشق زمین سخن به میان 

است«)مدد  دانسته  اروپا  خاص  را  خردانگاری  و  آورده 

فرضیۀ  بنای  بر  نیز  زیگفرید  آندره  و   )78 پور،1372: 

شده  مدعی  غربی ها  خواندن  برتر  با  جغرافیایی«  »جرب 

قرار  طبقه  و  درجه  یک  در  غربیان  و  »رشقیان  است: 

ندارند«) زیگفرید،1391: 222(. 

 در برابر »خودمرکزپنداری«، »فراگسرتی و فراپاشی« 

)بودریار، 1381: 86( یاد شده، ایده های مخالف را نیز 

وجوه  تأیید  وجود  با  که  ایده هایی  کرد.  رساغ   می توان 

مشرتک انسانی، تفاوت میان آن ها را نیز امر منطقی تلقی 

 می کنند. به همین جهت است که بوآس، توصیه  می کند 

و  »فرهنگ ها«)کولب  به  پرداخنت  »فرهنگ«  جای  به 

جولیوس، 1376: 842.( جدی گرفته شود.

 نقد »قوم مداری« از سوی منایندگان متنفذ علوم انسانی 

در غرب، زمینۀ این را به وجود آورده است که آموزه های 

اندیشه های  و  گیرند  قرار  چالش  برابر  در  کلی انگار 

آورند.  به دست  مناسب  زمینه های  به »متایز«  معطوف 

ناهمگونی  که  است  یافته  اهمیت  اندازۀ  به  مسأله  این 

تعریف  زبانی،  بازی های  قیاس ناپذیری  و  بی پایان 

تنوع  گسرتۀ  در  عدالت  و  حقیقت  مفاهیم  از  جدیدی 

فرهنگی را به وجود آورد.

 جهت گیری فلسفۀ میان فرهنگی 

میان  فرهنگی«  »فلسفۀ  ترکیب  در  که  نکته یی  اولین   

مفهوم،  این  است.  فرهنگ  واژۀ  توجه  می کند،  جلب 

عینیت آفریده ها و فرایند های پدیدآمده در حیات جمعی 

انسان هاست که در طول تاریخ شکل گرفته و به عنوان 

کلیدواژه یی در حوزه های مختلف مورد عنایت واقع شده 

است. در واقع فرهنگ و انسان از یکدیگر جدایی ناپذیر 

و غیر قابل انفکاک اند. به همین جهت است که هردر62 

برای تعریف انسان »موجود فرهنگی« را برگزیده و تأکید 

انسان موجود شکل پذیر است که خود،  کرده است که 
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فرهنگ  دارای  این که  مگر  ندارد؛  انسانی وجود  بنابراین  را می سازد.  خود 

باشد، از نظر ایشان انسان بدون فرهنگ، مانند چوب زمخت و سنگ مرمر 

شکل نیافته است. در منظومۀ فلسفی هردر »انسان تنها با عنارصی چون 

می شود«  انسان  فرهنگ اند،  مقومات  که  سنت  و  تربیت  و  زبان  و  عقل 

.) Herder,2004:125(

 فلسفۀ میان فرهنگی و هم پذیری افق ها 

نداریم، طرح  عنوان »فلسفۀ مطلق  مقاله یی تحت  مال72 طی  ادهر  رام   

یک فلسفۀ میان فرهنگی«، را توضیح  می دهد که فلسفۀ میان فرهنگی چه 

چیزهایی نیست، به نظر وی نباید فلسفۀ میان فرهنگی را فلسفۀ رقیب در 

برابر فلسفه های دیگر تصور کرد، ایشان ترصیح  می کند که: 

 فلسفۀ میان فرهنگی، منایانگر یک رویکرد ذهنی و فلسفی است که متام 

اشکال و تأثیرات فرهنگی ویژه را در یک حکمت خالده نظیر سایۀ همراهی 

 می کند و مانع از آن ست که  آن ها خود شان را مطلق انگاری منایند، فلسفۀ 

میان فرهنگی از منظر روش شناسانه شیوه یی را اتخاذ  می کند که هیچ گونه 

دیگری  به  علت  بدون  را  مفهومی  نظام 

هامهنگ  دنبال  به  و  منی دهد  ترجیح 

مسیر  این  در  و  مفاهیم  می باشد  کردن 

مشارکت  آزاد  گفتامن  در  ذاتاً   می تواند 

کند )مال، 1385: 57 (. 

 فلسفۀ میان  فرهنگی با این چشم انداز، 

قرار  دیگر  فلسفی  بینش های  کنار  در 

می گیرد. پیش از هر چیز و بعد به طور 

تجارب  و  موجود  واقعیت های  به  مدام 

اندیشه ورزی در تاریخ رجوع می دهد، به 

جهت این که در زمان ما دیگر منی توان 

بدون  و  »دیگری«  به  اندیشیدن  بدون 

از ما می اندیشد،  تصور غیر که متفاوت 

وجود  کرد،  تعریف  را  خود  و  اندیشید 

دیگری و وجود فرهنگ هایی جز فرهنگ 

نبودن  مطلق  برای  منطقی  توجیه  ما 

حقیقتی است که ما بدان اعتقاد داریم، 

»دیگری« باید همواره برای ما نشانۀ عدم اطالق حقیقت و توزیع مساوی 

صداها در افق مفهومی باشد. 

 در رشایط موجود که اصل تکرث فرهنگ ها، گفتامن مطرح در زمانۀ ما به 

شامر  می رود و به عنوان خصوصیت عینی حیات اجتامعی معارص درآمده 

زمانه یی  چنین  فلسفی  نظریۀ  می خواهد  نیز  میان فرهنگی  فلسفۀ  است، 

باشد. نظریۀ که هم پذیری افق ها و اندیشه های متفاوت را جدی  می گیرد و 

تنقیح پیش داوری را به عنوان نقطۀ عزیمت آن اساسی  می شامرد.

 تنقیح پیش داوری 

 پیش داوری82 گرامی داشت از رویۀ جزمی و تعصب آلود است، که نه تنها 

ترجیح تک صدایی که گرفتارشدن در حصار جواب های همه زمانی را نیز 

به منایش  می گذارد، خطری که پیامد هایش سموم عاطفی اعضای جامعه 

دچار  را  اجتامعی  مناسبات  آن  از  ناشی  آسیب های  و  افزایش  می دهد  را 

نابسامانی  می کند.

میان  متمدن گونه  تعامل  و  اجتامعی  هم زیستی  هنجار های  پیش داوری    

به  گرایش  ظرفیت های  و  می کند  مواجه  دشواری  با  را  فرهنگی  منت های 

برابر خطر انحطاط قرار  می دهد. به همین جهت، رها  سوی تحول را در 

جرأت  افزایش  برای  اعتدال اندیش  خرد  اولویت های  از  چنربش  از  شدن 

اندیشیدن و تقویت فضای نقد و نظر به شامر  می رود.

 عبور از مرز پیش داوری، هم مواجهۀ آگاهانه با چگونگی تأثیر کلیشه ها بر 

درک ما از دنیای پیرامون را  می طلبد و نیز متهیدات عملیۀ تنقیح و اتخاذ 

مواضع منعطف و همخوان با سیر تحوالت را مورد تأکید قرار  می دهد.

 متهیدات تنقیح پیش داوری را ترویج خردگرایی در جامعه به وجود  می آورد 

 - روایت  )کالن  جزم اندیشی  بسرت های  نفی  و  نقد  را،  راه  رس  بر  موانع  و 

بنیادگرایی - جوهرگرایی ( از میان بر  می دارد.

 نقد کالن روایت

متام  معنای  که  می تواند  است  داستانی  است  »مدعی  روایت92  کالن   

ادعای که سعی   )13: آشکار سازد«)لیوتار، 1389  و  را کشف  داستان ها 

دارد روایت جامع و فراگیر از تجارب، وقایع گوناگون تاریخی و پدیده های 

ارزش های  یا  فراگیر  حقیقت  آن  طبق  تا  دهد  ارائه  اجتامعی  و  فرهنگی 

جهانی را بنیان نهد.

و  ناهمگونی  »کالن روایت«،  به  اتکا  که  تأکید  می کنند  تحلیل گران   

در  نهفته  احساسات  گوناگونی  و  نادیده  می گیرد  را  برش  وجود  گوناگونی 

انسان ها این امر را غیرممکن  می کند که 

یکسان  نظری  آموزه های  تحت  همگی 

هدایت شوند.

به  میل  جدی  گونۀ  به  کالن روایت   

جای  به  که  امری  دارد،  انحصارگری 

ناهمسازی  و  ناهمگونی  کشف  و  درک 

همسان  را  ناهمسان  مفاهیم  پدیده ها، 

را  امور  جلوه  می دهد و کرثت و مغایرت 

نادیده  می انگارد.

 منتقدان تأکید  می کنند که کالن روایت ها 

دست  از  را  خود  متقاعدکنندگی  قدرت 

داستان هایی هستند که »توجیه  و  داده 

خود«)هامن:  به  مرشوعیت بخشی  و 

19( را اساس کار قرار داده اند. به همین 

گفتگوهای  که  توصیه  می کنند  جهت 

کالن روایت ها  جایگزین  میان فرهنگی 

شوند و انحصار معطوف به سلطه، جایش 

را به کرثت و تسامح واگذار کند. وضعیتی که رشایط بازی های زبانی متنوع 

را به وجود  می آورد و مجال فعال سازی تفاوت ها در برابر توهامت استعالئی 

را فراهم  می کند. توهامت قطعیت و کلیتی که در دوران روشنگری منجر 

توتالیرتی  یکسان انگاری  موجب  و  گردیده  مفهومی  سلطۀ  و  جزمیت  به 

گردیده اند.

 نقد بنیادگرایی 

 بنیادگرایی03 نگاه حد اکرثی معطوف به احیا و انکشاف هویت هژمون ساز 

و بی مداراست که جنبه های مهم آن را گذشته گرایی و نوستالژی دستیابی 

به سلطه تشکیل  می دهد. 

 وقتی گفتامنی به صورت منت در آید و فضای فروکاسنت اقتدار هویت های 

احتامل  منفی،  و  مثبت  واکنش های  بر  عالوه  کند.  زمینه سازی  را  مغایر 

نیز به وجود  بنیادگرایی را  از نوع شورش حاشیه بر منت تا رسحد  مواجهه 

 می آورد. 

امتناعی  از گفتگو است،   امتناع  و  بنیادگرایی، جزم اندیشی   ویژگی عمدۀ 

که دیگرناپذیری و خشونت گرایی را ترویج  می کند و غلبۀ قرائت خودی به 

عنوان دال نهایی را در اولویت قرار  می دهد. 

آغاز  وقتی  بنیادگرایانه،  یکسان انگار  قرائت  کردن  تلقی  غایی  مشکل   

 می شود که قرائت کننده ذهن و جان خویش را در برابر سایر داللت ها مانند 

اولین نکتۀ که در ترکیب »فلسفۀ میان  فرهنگی« 
جلب توجه می کند، واژۀ »فرهنگ« است، این 

مفهوم، عینیت آفریده ها و فرایند های پدید آمده 
در حیات جمعی انسان هاست که در طول تاریخ  

شکل گرفته و به عنوان کلیدواژۀ در حوزه های 
مختلف مورد عنایت واقع شده است؛ در واقع 
فرهنگ و انسان از یکدیگر جدایی ناپذیر و غیر 

قابل انفکاک اند، بهمین جهت است که هردر  برای 
تعریف انسان »موجود فرهنگی« را برگزیده و تأکید 

کرده است که انسان موجود شکل پذیر است که 
خود، خود را می سازد.
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به سطح داللت ظاهری،  نیز  را  نظر خودش  مورد  داللت  و  ببندد  استداللی  و  عقلی  داللت 

نقدناپذیر و غیر قابل تفسیر فرو بکاهد. رویکردی که قلمرو های جداگانۀ »واقعیت- اندیشه« را 

مفروض گرفته و چنین  می پندارد که اندیشه های ما در تطابق تام با جهان »واقع« قرار دارد.

 نقد جوهرگرایی 

توصیف  اشیاء   و  مفاهیم  ذاتی  ویژگی های  تعیین  جستجوی  تحلیل گران  را  جوهرگرایی13   

 می كنند، این مفهوم از آن جا که معطوف تعیین دقیق ذات منفرد کلامت و اعیان است، نوعی 

با  هویت مطلق گرا را به وجود  می آورد، چیزی که چند معنایی مفاهیم و »بازی متایز ها« را 

چالش روبرو  می کند.

 منتقدان جوهرگرایی استدالل  می کنند که هیچ معنای طبیعی و مادی و یا تام و غیر قابل 

تأویل وجود ندارد؛  هویت تنها از طریق پنهان کردن و انکار تدریجی احتامالت معنایی و حذف 

تفاوت ها خود را منایان  می کند. به همین جهت است که ژاک دریدا مطرح کرده است: ظهور 

هویت ها نتیجۀ  انکار و ابرام های متوالی معنایی است که هرگز تام و متام منی باشند و قلمرو 

 آن ها نه تنها بسته نیستند که وضعیت منعطف دارند و همواره »هم از جانب معانی مغفول واقع 

)Richard, 1996:49(. »می شوند و هم از جانب هویت های رقیب تهدید  می شوند 

 دریدا تالش برای بسنت )یا محدود کردن( متون و استدالل های فلسفی را تالش برای تعیین 

جوهر چیزی  می داند که به شکست مواجه  می شود، از نظر او ابهامات و چیزهای غیر قابل 

انتخابی وجود دارند که از تثبیت نهایی مامنعت کرده و متایزات مطلق را کدر  می کند.

 نتیجه

 فلسفۀ میان فرهنگی علی الرغم این که »کرثت پرسش های قابل طرح و مسائل حل نشده« 

را انکار منی کند، تصورات متفاوت در مورد مسائل مربوط به اجتامع و اخالق و یا منطق در 

سنن فکری فرهنگ های مختلف را نیز مهم  می شامرد. از نظر فلسفۀ میان فرهنگی، دیدگاه ها 

و روش های را که به عنوان »اثبات یک برداشت و تصور« پذیرفته  می شوند، از این که با چه 

ابزارهایی این اثبات کردن،  می تواند یا  می باید بیان شود را یکسان انگارانه یا یکتاانگارانه در 

نظر منی گیرد؛ به همین جهت تأیید  می کند که ارائۀ بحث و این که چگونه و با چه معیار هایی 

زندگی  در  هم  البته  دارند.  تفاوت  متفاوت،  متدنی  و  فرهنگی  حوزه های  در  بپذیرد،  صورت 

روزمره و نیز در بحث های فلسفی و علمی؛ جهل و عدم احرتام به معیار ها  می تواند به ارتباطات 

معمول،« گفتگوی فرهنگ ها« و بحث های فلسفی و نظری آسیب برساند. 

 از این رو، یک وظیفۀ مهم فلسفۀ میان فرهنگی، فهم تأمالت شکل گرفته، گفته و نوشته شده 

با تبارز بخشیدن به وجوه ظاهری، صوری و ارتباطی  آن ها است. برداشت فلسفۀ میان فرهنگی 

در این نیست که الگو های صوری- هنجاری بدون گذشنت از پرویزن نقد پذیرفته شوند؛ بلکه 

الگوی تحری مبتنی بر خرد انتقادی و ارتباطی بایستی به موضوع تفکر و بحث میان فرهنگی 

بدل شود تا بدین نحو زمینه های دستیابی به فهم مسایل و هنجارگذاری های نو به وجود آورده 

شود. 

معارص  جهان  مقتضیات  به  نظری  پاسخ  موقعیت  در  این که  به جهت  میان فرهنگی  فلسفۀ   

قرار گرفته است، رابطۀ نزدیکی با مفهوم چندفرهنگیت دارد. مفهومی که بازتاب هم زیستی 

فرهنگ ها، شیوه های زندگی، طرز های تفکر و اعتقادات مختلف و ناهمگون است که امروزه 

در کنار هم برس  می برند و مرزهای سنتی را در نوردیده اند. 

 یکی از خصوصیات مهم اندیشۀ میان فرهنگی این است که این طرز تفکر فقط با تکیه بر 

مختلف  فرهنگ های  نظریه پردازان  بلکه  منی کند؛  نظریه پردازی  خاص،  فلسفی  سنت  یک 

در جامعۀ فلسفۀ میان فرهنگی حضور دارند و با هم فکری هم و با تکیه به سنت های فلسفی- 

فرهنگی خود به بحث دربارۀ معضالت موجود  می پردازند. این مسألۀ اساسی است، به جهت 

این که دیگر منی توانیم فقط با تکیه بر یک فرهنگ یا طرز فکر خاص به مسائلی پاسخ بدهیم 

که دیگر مربوط به آن فرهنگ و طرز فکر خاص نیستند؛ بلکه معضالت امروزه به طور گسرتده 

با آن ها خود حضور  بایستی منایندگان فرهنگ های مختلف برای مواجهه  تنوع پیدا کرده و 

داشته باشند تا مونوپل تفسیر فرهنگی از میان برداشته شود، این مسأله زمینه سازی  می کند 

که: »فلسفۀ میان فرهنگی به مانند علم صلح معطوف به تغییر تاریخی در جهت خلق فرهنگ 

جدید گذار از مونولوگ23 موجود به دیالوگYousefi :2007 , 124( »33 ( و حتا فراتر از آن »پلی 

لوگWimmer,2007: 89( »۴۳( احرتام آمیز میان جهان 

بینی های مختلف نقش ایفاء مناید.
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د نړیوالې جنایې محکمې پیژندنه

 International د نړیوالې جنایې محکمې یا

Criminal Court )ICC( اساسنامه د ۱۹۹۸ 

ایټالیا  د  نیټه   ۱۷ په  میاشتې  جون  د  کال 

تایید  په روم ښار کې د ۱۲۰ هیوادونو لخو 

لوري  له  هیوادونو  غړیو   ۶۰ د  وروسته  او 

په  بنسټ   محکمې  ددې  رسه  تصویب 

۲۰۰۲ کال کې کیښودل شو. د همدې کال 

محکمې  دې  راپدیخوا  میاشتې  جوالی  د 

صالحیت وموند چې خپلې چارې پیل کړي 

ددې  چې  دي  اړ  هم  هیوادونه   غړي  او 

پيل  مواد   اساسنامې   د  محکمې  نړیوالې 

کړي.  نږدې ۱۰۰ هیوادونه ددې اساسنامې 

غړیتوب لري او تر اوسه پورې ۱۳۹ هیوادونو 

دا اساسنامه السلیک کړې ده.

دا محکمه څلور څانګی لري لکه  ریاست، 

داراالنشا.  او  څانګه  مرافعی  د  څارنوالۍ، 

له دې محکمې رسه ۱۸ قاضیان کار کوي 

چې ټول په نړیوالو حقونو یا د جنایې حقونو 

څانګو کې تخصص لري.

دفرت  مرکزي  محکمې  جنایې  نړیوالې  د 

دا  او  دی  کې  ښار  الهه  په  هیواد  هالند  د 

د  چې  ده  محکمه  نړیواله  لومړۍ  محکمه 

جنګي جنایتونو او د برشیت ضد جرمونو په 

یوازې  محکمه  دا  ښیي.  غربګون  وړاندې 

هغه جنایتونه او جرمونه په نښه کوي چې د 

۲۰۰۲ کال د جوالی میاشتې څخه راپدیخوا 

د  محکمه  دا  راز  همدا  دی.  شوی  پیښ 

حقیقي  یوازې  پرځای  بنسټونو  یا  دولتونو 

جرمونو  د  ډول  مستقیم  په  او  اشخاص 

مرتکبین تر قضایي تعقیب الندې نیيس. 

وژنه،  عام  مخې  له  اساسنامې  د  روم  د 

او  ودانۍ  عامه  کول،  شکنجه  کول،  بندي 

کول،  نښه  په  کارکونکي  خدمتونو  برشي  د 

کار  توګه  په  رستیرو  د  څخه  ماشومانو  له 

اخیستل، جنيس تیري او د ښځو په وړاندې 

تاوتریخوالی، پرته د رسمي محاکمې څخه 

برشیت  د  او  جنایتونو  جنګي  په  اعدامول 

وړ  تعقیب  د  راځي چې  کې  جرمونو  په ضد 

ګڼل کیږي. د ملګرو ملیتونو د ۲۰۱۶ کال د 

راپور له مخې د ۲۰۰۹ کال راهیسې ۷۰۱۸۸ 

ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله 

اوښتې ده.

افغانستان د ۲۰۰۳ کال فربورۍ کې د روم 

اړ  توګه  دې  په  او  کړه  السلیک  اساسنامه 

نیټې  لومړۍ  مې  د  کال   ۲۰۰۳ د  چې  دي 

پاتې  ژمن  ته  محکمې  دې  راپدیخوا  څخه 

صالحیت  محکمه  جنایې  نړیواله  يش. 

چې  جنایتونه  ضد  برشیت  د  هغه  چې  لري 

افغانستان  د  د ۲۰۰۳ مې میاشتې راهیسې 

امنیتي  د  دولت  افغانستان  د  کې  خاوره  په 

ځواکونو، د افغانستان دولت د نړیوالو مالتړ 

او هم  آیساف  او  ناټو  لکه  ځواکونو  کوونکو 

مخالفینو  والو  وسله  د  دولت  افغانستان  د 

او  وکړي  پلټنې  دي،  رسیديل  رسته  لخوا 

عاملین یې محاکمه کړي. افغانستان ددې 

محکمې د اساسنامې په رڼا کې اړ دی چې 

جنایت  جنګي  د  رسه  محکمې  نوموړې  له 

د  غړونکو  رس  حقونو  برشي  د  او  کارانو 

پیژندلو، د هغوی څخه د ګرویږنو او په پای 

کې د عادالنه محاکمې له بهیر رسه بشپړه 

همکاري وکړي. 

غړي  یو  د  خپل  د  يش  کوالی  محکمه  دا 

هیواد په بلنه په نوموړۍ هیواد کې مداخله 

یا  او  غواړي  نه  هیواد  کوم  که  خو  وکړي. 

د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه که رښتیا 
غواړي چې په افغانستان کی د سولې او 

پرمختګ شاهد واويس نو اړینه ده چې پرته 
د ناوړه مصلحتونو څخه انتقايل عدالت ژر 

تر ژر پلی کړي او د برشي حقونو رسغړونکو، 
افراطي ډلو، قانون ماتونکو او مافیایې کړیو 

په وړاندې کوټيل ګامونه پورته کړي.  

حنیف الله ویس
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پیاوړتیا نه لري چې جنایتکاران د محاکمې میز ته راوکاږي، نو په دې حالت کې محکمه پرته 

د نوموړۍ هیواد د بلنې او اجازې څخه حق لري چې  مداخله وکړي او تورن کسان وپلټي او 

محاکمه یې کړي.

د افغانستان دولت تر اوسه پورې د جنګي جنایتکارانو یا په برشي ضد جرمونو باندې د تورنو 

کسانو دوسیې نړیوالې جنایې محکمې ته وړاندې کړي نه دي. په خپله د افغانستان دولت 

هم تر اوسه پورې دا ډول دوسیې نه څیړلی او نه یې الس الندې نیويل دي. نړیوالې جنایې 

محکمې د لومړي ځل لپاره په کال ۲۰۰۷ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپل یو 

دا  دولت  افغانستان  د  راولیږي خو  لپاره  د څیړنو  او رسغړونو  د جرمونو  ته  افغانستان  پالوي 

بیا نوموړی محکمې د ۲۰۱۷ کال نوامرب کې اعالم وکړ چې  غوښتنه ونه منله. اوس یوځل 

افغانستان ته به راځي او همدا راز له خلکو، قربانیانو او مدين ټولنې  څخه یې غوښتي چې د 

راتلونکو څلورو میاشتو په ترڅ کې خپل شکایتونه او عریضې دې محکمې ته وسپاري. 

په افغانستان کې جنګي جنایتونه او د برشیت ضد جرمونه

د برشي حقونو د مدافع ميل او نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس، د افغانستان په زندانونو 

او توقیف خانو کې له بندیانو او نیول شوو کسانو رسه خورا ناوړه چلند کیږي. په ځینو سیمو 

شخيص  زورواکي  او  قوماندانان  ځیني  او  کیږي  رسه  تر  وژنې  څخه  محاکمې  د  پرته  کې 

زندانونه لري. همدا شان د افغانستان دولت د مالتړ کوونکو بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د 

امریکایې ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو او شپنیو عملیاتو کې ملکي وګړو او عامه بنسټونو ته 

مرګ ژوبله او زیانونه اوښتي دي. رسه ددې، د نړیوالې جنایې محکمې د ۲۰۱۶ کال د نوامرب 

راپور د امریکا د متحده ایالتونو وسله وال ځواکونه او »يس آی اې« د بندیانو په ربړولو، ناوړه 

چلند، جنيس تیري او انساين کرامت تر پښو الندې کولو باندې تورنوي. 

همدا ډول، د طالبانو، حقاين شبکې، د ګلبدین اسالمي حزب او داعش په بریدونو او انتحاري 

حملو کې ملکي وګړي او عامه ودانۍ او شتمنۍ په نښه شوي دي او ملنځه تليل دي. دا ټول 

هغه ښکاره بیلګې دي چې د نړیوالې جنایې محکمې د روم د اساسنامې له مخې مرتکبین یې 

د تعقیب او محاکمې وړ بلل کیږي.  

ولې وروسته د ۱۴ کالونو ځند څخه نړیواله محکمه افغانستان ته پام کوي

که څه نړیوالې جنایې محکمې د افغانستان په هکله خپلې لومړنۍ څیړنې په ۲۰۰۷ کې پیل 

کړې، خو دې څیړنو کومه رغنده پایله نه درلوده او نه هم د افغانستان دولت دې ته چمتو وو 

چې په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د ۲۰۱۶ کال  جنوري ۲۳ نیټې د وزیرانو په 

غونډه کې د نړیوالې جنایې محکمې د مداخلې او د روم اساسنامې د ژمنو په اړه  بحث وشو 

چې په پایله کې د وزیرانو ملنځه یوه کمیټه جوړه شوه چې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک 

کمیسیون هم په کې غړیتوب لري، ترڅو دا کمیټه  له آی يس يس رسه همکاري وکړي.

دواړه د حامد کرزي حکومت او اوس د ارشف غني-عبدلله حکومت په لویه کچه د پخوانیو 

جهادیانو او په جنګي او برشي ضد جنایتونو باندې تورنو کسانو څخه تشکیل شوی دی. د 

ميل شورا اکرثیت غړي او همدا راز په لویه کچه حکومتي او دولتي چارواکي د همدې تورنو 

ډلو پورې تړيل اشخاص دي. دغه په قدرت کې شامل کسان چې اوس هم زور او زر لري 

هیڅکله دې ته چمتو نه دي چې عادالنه محاکمې ته غاړه کیږدي او خلکو ته د خپلو تورونو 

په اړه سپیناوی ورکړي. ۱۶ کاله همداسې ضایع شول او دغه تورنې ډلې نه یوازې دا چې 

محاکمه نشوې بلکې ډول ډول نظامي، سیايس او اقتصادي امتیازونه یې هم له دولت څخه 

ترالسه کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباين چې اوس د یو جهادي ګوند مرشي 

هم په غاړه لري، ګوند یې په جنګي او برشي ضد جنایتونو باندې تورن دی، د آی يس يس 

مداخلې رسه خپل مخالفت څرګندوي. نوموړی په ظاهر کې په دې اند دی چې که چیرې په 

دولت ، مخالفینو او نړیوالو ځواکونو کې شامل تورن جنګي جنایتکاران تر تعقیب الندې ونیول 

يش،دا د افغانستان د حکومت په ګټه نه ده. هغه وایې: د آی يس يس لخوا د طالبانو محاکمه 

کول به د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتامد نور هم  کمزوری او د سولې خربو اترو ته 

به زیان ورسوي. په همدې ډول د امریکایې پوځیانو او یا نړیوالو ځواکونو محاکمه کول به د 

افغانستان حکومت او د هغوی ترمنځ ښې اړیکې زیامننې کړي او تر ټولو مهم دا چې په دولت 

کې شامل مجاهدین به شک وکړي چې حکومت هوډ لري دوی له قدرت څخه لیرې کړي.

د افغانستان ميل شورا )وليس جرګه او مرشانو جرګه( چې ډیری غړي یې پخواين ټوپکیان، 

جنګي جنایتکاران او د برشي ضد جنایتونو باندې تورن کسان دي، په ۲۰۰۷ کال کې »د 

قانون  یو  یې  نوم  په  پخالینې«  او ميل  عفوې  عمومي 

تصویب کړ چې له مخې په لومړي قدم کې خپلو ځانونه 

ته او په دوهم قدم کې د ميل شورا څخه بهر ټولو نورو 

جنګي جنایتکارانو او د برشي ضد جنایتونو مرتکبینو ته 

ننګین قانون  یې د معافیت سند ورکړ. همدا شان دغه 

نه یوازې پخواين او اوسني جنایتکاران عفو کړل بلکې 

او  ډلو  والو  وسله  مخالفو  هغو  د  هم  کې  راتلونکي  په 

افرادو لپاره یې د بشپړې بخښنې الر پرانیسته که چیرې 

د  بیلګه،  ښه  ادعا  ددې  يش.  یوځای  رسه  حکومت  له 

 ۸۰ د  چې  دی  حکمتیار  ګلبدین  مرش  حزب  اسالمي 

او  داخل  په  جګړو،  د  کلونو   ۱۹۹۶-۱۹۹۰ او  لسیزې 

ترورولو څخه  د  افغانانو  روڼاندو  د  /پیښور کې  پاکستان 

پرته، په همدې وروستیو ۱۶ کلنو کې د فرانسوي رستیرو 

او نورو بهرين ځواکونو، افغان امنیتي ځواکونو او ملکي 

پیژندل  تورن  باندې  بریدونو  ځامنرګي  او  وژلو  په  وګړو 

کیږي. اما، کله چې نوموړی له دولت رسه سوله کوي، 

ټولې غیر قانوين کړنې او جرمونه یې له پامه غورځیږي 

حقوقي،  قانوين،  څخه  دولت  له  دي  په  بیره  رس  او 

امکانات   او  امتیازات  ژمنې،  اقتصادي  او  امنیتي، مايل 

ترالسه کوي. د همدې قانون په اساس، که د طالبانو او 

داعش پورې اړوند اشخاص او ګروپونه هم له دولت رسه 

هوکړې ته ورسیږي، نو دولت به هغوی پرته د محاکمې 

په خپل غیږ کې ومني او د هغوی د جنایتونو او جرمونو 

قربانیان به همداسې ناهیيل پاتې يش.

آیا دا محکمه به څه السته راوړنې ولري؟

حامد  د  یو  چې  مخې  له  لیکونو  هوکړه  و  دوه  هغو  د 

 Status of  2003  -( کې  پیل  په  حکومت  کرزي 

 Bilateral Security( دوهم  او   )Forces Agreement

پیل  په  حکومت  غني  ارشف  د   )2014  -  Agreement

دا  امریکایانو  شول،  السلیک  رسه  امریکایانو  له  کې 

په  کوم رستیری  دوی  د  که  دی چې  اخیستی  تضمین 

افغانستان کې جنایت او جرم کوي، نه به د افغانستان 

حکومت لخوا محاکمه کیږي او نه به کومې دریم ګړې 

محکمې ته سپارلی کیږي. له بلې خوا تجربه دا ښیی، 

هغه هیوادونه چې د امریکا متحدین دي او د برشي ضد 

جنایتونو او هم جنګي جرمونو باندې متهم ګڼل کیږي، 

نړیوالې جنایې محکمې د هغوی په وړاندې کوم اغیزمن 

کړ  اعالم  يس  يس  آی  چې  کله  دی.   نه  کړی  اقدام 

توګه ۲۰۰۵  ځانګړې  په  افغانستان کې  په  غواړي  چې 

کال کې کندوز والیت کې د امریکایې ځواکونو د جنګي 

جنایتونو په هکله پلټنې وکړي، نو په غربګون کې ژر یو 

امریکایې پالوی ددې محکمې مرکز الهې ښار ته والړ 

ترڅو هغوی له دې پریکړې څخه واړوي.  

په  محکمه  جنایې  نړیواله  چیری  که  دی رسه رسه،  له 

یو ډول خپلې پلټنې بشپړې کړي او تورن کسان تثبیت 

نيش  پلوه  له  ملحوظات  مصلحتي  او  سیايس  د  کړي، 

کړي.  پيل  یا  او  صادر  پریکړې  خپلې  هیڅکله  کوالی 

برشي  او  جنایتونو  جنګي  په  کې  نظام  په  افغانستان  د 

قدرت  د  مهال  همدا  کسان  تورن  باندې  جرمونو  ضد 

ګڼي.  پورته  قانون  تر  ځانونه  او  دي  ناست  ګدۍ  په 



29 سال شانزدهم | شامرۀ 84 | حمل 1397 خورشیدی  |

او هم  نړیوالې ټولنې د مرستو  جنګي جنایتکاران هم د 

اوس  څخه  پخوا  د  برکته  له  حضور  د  کې  حکومت  په 

نړیوالې  یا  نه دي چې ميل  آسانه  او  پیاوړي شوي  ډیر 

او  رسغړونه  څخه  قانون  د  کیږدي.  غاړه  ته  محاکمې 

قانون ماتول په دې ۱۶ کالونو کې په یوې عادي مسلې 

بدله شوې ده. د پژواک د خربي آژانس او د افغانستان 

د حقوق پوهانو انجمن د ۲۰۱۸ کال د جنورۍ میاشتې 

ګډ راپور په ډاګه کوي چې  د افغانستان د اسايس قانون 

دولتي  د  خپله  په  زیاتره  مادې   ۹۴ څخه  مادو   ۱۶۲ له 

چارواکو لخوا تر پښو الندې شوې  دي. 

مهال  ډله عمال همدا  داعش  او  طالبان، حقاين شبکه 

دولت رسه په جګړه بوختې دي. هغوی  نه د افغانستان 

دولت او نه نړیواله جنایې محکمه په رسمیت پیژين، او 

نه هم له هغوی رسه په دې برخه کې کوم هوکړه لیک 

هیڅکله  محکمه  نړیواله  او  دولت  افغانستان  د  لري. 

خپله  ضد  په  مخالفینو  والو  وسله  د  چې  کوالی  نيش 

ته  په خپله خوښه دې  یا هغوی  او  فیصله عميل کړي 

چمتو يش چې د محکمې پریکړو ته درناوی وکړي. نو په 

دې توګه د نړیوالې جنایې محکمې هڅې به زیاتره ننداره 

ایزه بڼه ولري او یا به د سیايس ملحوظاتو په اساس د 

ځینو کسانو د ګواښولو په خاطر ورڅخه ګټه پورته يش.  

قربانیان او عدالت

که څه هم د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د طالبانو د حکومت له نسکوریدو وروسته په لومړیو کلونو 

کې د ستاینې وړ هڅې وکړې چې په افغانستان کې د 

اړه څیړنې،  په  ناورینونو  او برشي  تر رسه شوو جنایتونو 

د  ځلې  هلې  ټولې  دا  خو  وکړي  سازي  مستند  او  پلټنې 

سیايس مصلحتونو او د کمیسیون د کمزورتیا او حکومت 

نوموړی  ماتې رسه مخامخ شوې.  له  لکبله  تړلتیا  پورې 

او  جنایتکارانو  جنګي  د  چې  ونتوانید  دې  په  کمیسیون 

برشي ضد جنایتونو په اړه راټول کړي معلومات، د رسوې 

پایلې او مستند شوی راپور »د عدالت لپاره د خلکو غږ« 

خپور او خلکو ته وړاندې کړي. په دې توګه د کمیسیون 

اعتبار او خپلواکي د خلکو او په ځانګړي توګه د قربانیانو 

ترمنځ سخت زیامنن شو. 

دا چې نړیواله جنایې محکمه هم وروسته د شپاړسو کلنو 

څخه زړه نازړه په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو او 

د برشیت ضد جنایتونو په اړه  خربې کوي او یا په دې 

د  دوی  د  تررسه کړي،  غواړي څه څیړنی  وروستیو کې 

کار پایلو ته خلک او قربانیان نيش کوالی هیله مند پاتې 

يش. اصال پوښتنه دا ده چې ولې دې محکمې په همغه 

کال کې چې افغانستان د  روم اساسنامه السلیک کړه په 

افغانستان کې په کار الس پورې نکړ او په دې توګه یې 

پریښودل چې د جنایتونو او رسغړونو لړۍ اوږده يش او 

تکرار؟ د دې محکمې دغه نه پاملرنه منطقا ددې المل 

شوه چې د ۲۰۰۳ کال څخه راپدیخوا په زرګونو او حتی 

سلهاو زره جنایتونه منځته رايش او هغه څه چې کیدای 

نیول شوې وای، سرتګې پرې پټې شوي  شو مخه یې 

دي. 

ښایي دې محکمې ته هم د افغانستان حکومت په شان 

ته د عدالت ورکولو څخه مهمې واويس.  د  قربانیانو  د  او دولتونو سیايس ګټې  ډلو  د ځینو 

افغانستان دولت په دې وروستۍ یوې نیمې لسیزې کې د ميل ګټو او ثبات په پلمه او هم د 

ځینو بهرنیو هیوادونو د سپارښتنو او فشارونو له امله ونه غوښتل چې د قربانیانو لپاره عدالت 

تامین کړي او د جنګي جنایتونو او برشي ضد جرمونو په وړاندې د جزا څخه معافیت فرهنګ 

ته د پای ټکی کیږدي. همدا اوس، د افغانستان دولت، د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک 

کمیسیون او د نړیوالې جنایې محکمې د پڅ دریځ له امله د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د 

ځواب ویلو، مسوولیت منلو او محاکمه کیدلو څخه د معافیت فرهنګ برالسی دی او په دې 

توګه د جنګي جنایتونو او برشي ضد جرمونو کچه ورځ تر بلې لوړیږي. په همدې توګه جنایتونه 

په پرله پسی توګه تکراریږي او په ځانګړي ډول ملکي وګړي هره ورځ زیان ویني.

په افغانستان کې به سوله او پرمختګ تر هغه رانيش ترڅو جنګي جنایتکاران او د برشي ضد 

جرمونو عامالن په قدرت کې اويس او محاکمه نيش. تر هغه چی د جګړو قربانیانو او د هغوی 

کورنیو ته عدالت ور نه کړل يش، خلک به د حکومت په کړنو او تشو ژمنو هیڅکله اعتامد 

ونه کړي او په دې توګه به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لوی پاتې يش. د افغانستان دولت 

او نړیواله ټولنه که رښتیا غواړي چې په افغانستان کی د سولې او پرمختګ شاهد واويس نو 

اړینه ده چې پرته د ناوړه مصلحتونو څخه انتقايل عدالت ژر تر ژر پلی کړي او د برشي حقونو 

رسغړونکو، افراطي ډلو، قانون ماتونکو او مافیایې کړیو په وړاندې کوټيل ګامونه پورته کړي.  
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نظر به منشور سازمان ملل متحد، ترویج و 

حامیت از حقوق برش یکی از ماموریت های 

مادۀ  اساس  به  است.  سازمان  این  اصلی 

سال  در  متحد،  ملل  سازمان  منشور   68

گردید.  ایجاد  برش  کمیسیون حقوق   1946

این کمیسیون در دو دهۀ کاری خویش در 

برشی  حقوق  های  ستندرد  راستا)وضع  دو 

کشورهای  در  برش  حقوق  نقض  بررسی  و 

بعضی  بنابر  اما  کرد؛  فعالیت  مختلف( 

 2005 سال  در  کمیسیون،  این  ضعف های 

شورای حقوق برش جای گزین این کمیسیون 

گردید. بعد از گذشت بیش تر از یک دهه از 

کار این شورا، افغانستان برای نخستین بار 

عضویت آن را بدست آورد. این امر، وجایب 

ساخت:  کشور  جانب  متوجه  را  امتیازاتی  و 

شورای  عضو  عنوان  به  افغانستان  نخست 

حقوق برش سازمان ملل متحد باید به متام 

تعهدات حقوق برشی اش پابند باشد. دوم، 

در  برش  حقوق  بهبود  برای  جهانی  حامیت 

مسأله  این  است.  شده  بیش تر  کشور  این 

عنوان  به  کشور  این  هویت  تثبیت  سبب 

خواهد  دیگر  جوامع  در  برش  حقوق  مدافع 

در  افغانستان  عضویت  روی همرفته،  شد. 

شورای حقوق برش، تاثیری بر بهبود وضعیت 

حقوق برش در کشور خواهد داشت.

 28 مادۀ  اساس  بر  برش،  حقوق  کمیسیون 

 1946 سال  در  متحد  ملل  سازمان  منشور 

اول  دهۀ  در  کمیسیون  این  گردید.  ایجاد 

کاری خویش بیش تر به وضع استندردهای 

حقوق برشی از جمله تهیۀ اعالمیۀ جهانی 

حقوق برش، میثاق بین املللی حقوق مدنی و 

بین املللی حقوق فرهنگی،  و میثاق  سیاسی 

اجتامعی و اقتصادی پرداخت. در دهۀ اخیر 

نقض حقوق برش  بررسی  به  کاری خویش، 

در کشورهای مختلف پرداخت. 

کمیسیون،  این  فراروی  چالش  عمده ترین 

کمیسیون  این  راهربدهای  کارایی  عدم 

حقوق  های  نیازمندی  به  پاسخ گویی  جهت 

برشی در جهان و نقض رصیح حقوق برش 

اثر  به  متحد  ملل  سازمان  اعضای  توسط 

ضعف عملکرد کمیسیون حقوق برش بود. 

سبب  برش  حقوق  کمیسیون  عملکرد  ضعف 

ملل  سازمان  اعضای  اکرثیت  که  گردید 

متحد از تشکیل شورای حقوق برش حامیت 

از  بسیاری  اروپا،  اتحادیۀ   امریکا،  کنند. 

و  کارائیب  و  التین  امریکای  کشورهای 

آسیایی-  و  افریقایی  دولت های  از  بسیاری 

عالیق  و  منافع  اساس  بر  یک  هر  البته 

کمیسیون  شدن  جای گزین  با  خودشان 

موافقت  برش  حقوق  شورای  با  برش  حقوق 

کردند.

سازمان  عمومی  مجمع  رسان  اجالس  در   

 2005 سپتامرب  ماه  در  که  متحد  ملل 

شکل گیری  با  کشورها  برخی  شد،  برگذار 

جملۀ  از  کردند.  مخالفت  شورایی  چنین 

ونزویال،  کوبا،  به  می توان  کشورها  این 

و  پاکستان  بالروس،  ترکمنستان،  ویتنام، 

بودند  کشورهایی  آن ها  کرد.  اشاره  سوریه 

که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری 

بین املللی،  معیارهای  با  حکومت های شان 

اصوالً با هرگونه تقویت سیستم های نظارتی 

حقوق برش مخالفت می کردند.

عمومی  مجمع  نشست  شصتمین  در  بعداً   

شورای   2005 سال  در  متحد  ملل  سازمان 

عمدۀ  وظایف  گردید.  تاسیس  برش  حقوق 

برش،  حقوق  آموزش  ارتقای  شورا،  این 

افغانستان با به دست آوردن ۱۳۰ رأی مثبت 
در انتخاباتی که در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد برای گزینش اعضای شورای 
حقوق برش این سازمان برگذار شده بود، 

برای اولین بار کرسی عضویت آن شورا برای 
سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ را به دست آورد. 

عضویت افغانستان در شورای حقوق برش 
سازمان ملل متحد، یک قدم مثبت در 

عرصۀ دیپلوماسی است.

انجیال هدایت
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خدمات مشاوره، همکاری فنی و تشخیص موارد نقض حقوق برش در رسارس جهان 

می باشد.

عضویت افغانستان به تاریخ 17 آکتوبر 2017 در شورای حقوق برش سازمان ملل 

متحد، سبب خوش بینی بیش تر مدافعان حقوق برش در کشور گردید. این امر، یک 

اهمیت عضویت  تلقی می گردد.  افغانستان  بر وضعیت حقوق برش  دستاورد مهم 

افغانستان در این شورا این است که افغانستان به عنوان یک عضو شورای حقوق 

برش،  بر روند اجرا و نقض حقوق برش در سطح جهان نظارت دارد. یعنی نظارت بر 

همۀ کنوانسیون های حقوق برشی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا و 

متعهد به اجرای آن ها استند. نظر به قانون عضویت این شورا، کشورهایی می توانند 

حقوق برشی  زمینۀ  در  مثبت  کارنامۀ  ابتدا  که  آورند  بدست  را  شورا  این  عضویت 

داشته باشند و در قدم بعد تالش هایی را در راستای اجرای حقوق برش انجام داده 

باشند. 

در مجمع عمومی  که  انتخاباتی  در  مثبت  رأی  به دست آوردن ۱۳۰  با  افغانستان 

سازمان ملل متحد برای گزینش اعضای شورای حقوق برش این سازمان برگذار 

شده بود، برای اولین بار کرسی عضویت آن شورا برای سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ را 

به دست آورد. عضویت افغانستان در شورای حقوق برش سازمان ملل متحد، یک 

قدم مثبت در عرصۀ دیپلوماسی است. عالوه بر فرصت ها و چالش ها، افغانستان 

در  از وضعیت حقوق برش  انتقاد  و  پیشنهاد  نظر و طرح  ابراز  برای سه سال حق 

رسارس جهان را خواهد داشت و به عنوان عضو شورای حقوق برش به مسایل حاد و 

چالش برانگیز حقوق برشی رأی خواهد داد.

مهم ترین نکته یی که پیرامون شورای حقوق برش سازمان ملل متحد باید به خاطر 

داشت، این است که قطع نامه ها یا فیصله های این نهاد برای دولت های عضو و 

ناظر الزامیت حقوقی ندارد؛ اما تعهدات قوی سیاسی به بار می آورد. دلیل این امر 

در چگونگی کارکرد سازمان ملل متحد نهفته است. زیرا یگانه نهاد سازمان ملل 

ملل  سازمان  امنیت  شورای  می تواند،  کرده  صادر  الزام آور  فیصله های  که  متحد 

متحد است.

به صورت مشخص مأموریت یا کارکرد شورای حقوق برش در سه مورد زیر خالصه 

می شود: نخست، ایجاد معیارهای بین املللی در عرصه حقوق برش، مانند حقوق برش 

و نهاد های خصوصی. دوم، ایجاد ابزارها یا رویه هایی که دارای الزامیت حقوقی 

باشد، مانند ایجاد رویه های درج شکایات فردی روی کنوانسیون های حقوق برش؛ 

مانند کنوانسیون حقوق طفل. این رویه ها هرگاه به صورت اختیاری توسط دولت ها 

اتخاذ شده و یا دولت ها به آن ها بپیوندند، الزامیت حقوقی به بار می آورد. سوم، 

ارتقا یا تقویت حقوق برش بر اساس گفت وگو و تعامل سازنده از طریق ظرفیت سازی 

و همکاری های تخنیکی با کشورها.

نظر  مد  دولت ها  بین املللی  اجتامع  یک  عنوان  به  می توان  را  برش  حقوق  شورای 

داشت. این شورا متشکل از همه اعضای سازمان ملل متحد است. اعضای شورای 

حقوق برش به دو بخش کشورهای عضو و ناظر تقسیم می شوند. تعداد کشورهای 

عضو شورای حقوق برش، ۴۷ کشور منقسم به حوزه های جغرافیایی می باشد که هر 

کشور برای یک دورۀ سه ساله انتخاب می شود. تفکیک جغرافیایی شورای حقوق 

امریکای  )۱۳ کرسی(،  آفریقا  )۱۳ کرسی(،  پسیفیک  و  آسیا  به بخش های  برش 

التین و کارابیین )۸ کرسی(، اروپای غربی )۷ کرسی( و اروپای رشقی )۶ کرسی( 

صورت گرفته است. یک سوم اعضای شورای حقوق برش همه ساله تغییر می کند 

)مانند چهار عضو حوزه آسیا و پسیفیک که در دوره ۲۰۱۸-۲۰۲۰ نو شده و به همین 

به صورت  دوبار  می تواند  کشور  هر  شد(.  شورا  اعضای  شامل  افغانستان  اساس 

پی هم خود را به عضویت شورا نامزد کرده و عضو شورا شود. اما حق نامزدی برای 

دورۀ سوم به صورت پی هم را ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعلیق 

عضویت اعضای شورای حقوق برش را دارا است.  این حق رصف یک بار در برابر 

دولت لیبیا از تاریخ ۱ مارچ تا ۱۹ نوامرب ۲۰۱۱ استفاده شده است. معنای این امر 

این است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نهاد مادر شورای حقوق 

برش، همواره اجراآت اعضای این شورا را مد نظر دارد.

هر کشور می تواند دوبار به صورت پی هم 
خود را به عضویت شورا نامزد کرده و عضو 

شورا شود. اما حق نامزدی برای دورۀ 
سوم به صورت پی هم را ندارد. مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد، حق تعلیق 
عضویت اعضای شورای حقوق برش را دارا 

است.  این حق رصف یک بار در برابر 
دولت لیبیا از تاریخ ۱ مارچ تا ۱۹ نوامرب 

۲۰۱۱ استفاده شده است. معنای این امر 
این است که مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد به عنوان نهاد مادر شورای حقوق 

برش، همواره اجراآت اعضای این شورا را 
مد نظر دارد.
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در  امریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 

که  کرد  اعالم   2017 دسمرب  ششم  روز 

ارسائیل  پایتخت  عنوان  به  را  بیت املقدس 

تا  است  مصمم  و  می شناسد  رسمیت  به 

بیت املقدس  به  تل آویو  از  را  امریکا  سفارت 

رئیس  که  می رود  انتظار  بدهد.  انتقال 

امریکا  ملی  امنیت  سند  ترامپ،  جمهور 

سفارت  موقعیت  »قانون  تطبیق  مانع  که 

توسط   1995 سال  در  که  بیت املقدس«  در 

و  کرده  امضا  را  بود،  گردیده  تهیه  کنگره 

را  بیت املقدس  به  امریکا  سفارت  انتقال 

به  لوژستیکی  دالیل  به  دیگر  ماه  شش  تا 

رسمی،  شکل  به  او  اما  بی اندازد.  تعویق 

ارسائیل  پایتخت  عنوان  به  را  بیت املقدس 

خارجه  امور  وزارت  به  و  رسمیت شناخته  به 

انتقال  روند  تا  است  داده  دستور  امریکا 

سفارت به بیت املقدس را آغاز کند.

رئیس جمهور ترامپ با اظهار این که موقعیت 

بیت املقدس و مسایل مرزها میان دو طرف 

»مذاکرات  توسط  فلسطین(  و  )ارسائیل 

نهایی تعیین موقعیت«، مشخص می گردد، 

عنوان  به  بیت املقدس  شناخنت  رسمیت  به 

داده  جلوه  اهمیت  کم  را  ارسائیل  پایتخت 

که  معیوب  استدالل  یک  با  حتا  او  است. 

تل آویو  از  امریکا  سفارت  انتقال  عدم  گویا 

به بیت املقدس در دو دهۀ گذشته، به صلح 

کمک نکرده است، احتامالً انجام کار های 

بیت املقدس  شناخنت  رسمیت  )به  متفاوت 

صلح  روند  به  ارسائیل(  پایتخت  عنوان  به 

مواضع  ترامپ،  جمهور  رئیس  کند.  کمک 

کرده  اتخاذ  بیت املقدس  به  راجع  متناقضی 

یک جانبۀ  شناخت  به  طرف  یک  از  است. 

ارسائیل  پایتخت  عنوان  به  بیت املقدس 

اقدام کرده و از طرف دیگر می گوید موقعیت 

)فلسطین  طرف  دو  توسط  بیت املقدس، 

رئیس  شد.  خواهد  مشخص  ارسائیل(  و 

دولت  یک  که  این  بیان  با  ترامپ  جمهور 

خویش  پایتخت  می تواند  حاکمیت،  دارای 

حقوقی  وضعیت  نظرداشت  در  بدون  را 

انتخاب  بین املللی  قوانین  یا  و  شهر  آن 

بیت املقدس  به  سفارت  انتقال  حتا  و  کند 

نیز  فلسطینی ها  برای  بزرگ  معاملۀ  یک  را 

نادرست  را  حاکمیت  مفهوم  است.  نامیده 

واقعیت  همچنان  او  است.  کرده  درک 

که  مسیحیان(  و  )مسلامنان  فلسطینی ها 

به  اشغال ظاملانه  بدین سو تحت  از دهه ها 

رس می برند، را نادیده گرفته و هیچ اعرتافی 

قلمرو  حاکمیت،  برای  برابر  حق  داشنت  بر 

نیز  فلسطینی ها  توسط  مقدسه،  اماکن  و 

نکرده است. بسیاری از سازمان ها و رهربان 

جهان، با این اعالمیه )به رسمیت شناخنت 

ارسائیل(  پایتخت  عنوان  به  بیت املقدس 

مخالفت منوده و از پیامد های خطرناک آن، 

یک  آن که،  حال  داده اند.  هشدار  قبل  از 

چنین اقدام مشاجره برانگیز، انشعاب و چند 

پارچگی فاجعه باریی را در روند صلح به وجود 

آورده، خشونت ها را تشدید کرده و بی ثباتی 

اما  داد.  خواهد  گسرتش  منطقه  در  را 

پیامد های اصلی آن، متوجه جایگاه ایاالت 

متحدۀامریکا در مسایل جهانی خواهد بود. 

ناقض  جایگاه  در  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
قوانین بین املللی

بیت املقدس  شمول  به  بیت املقدس  شهر 

رشقی و بیت املقدس غربی، به دلیل تجمع 

به  و  آن  اهمیت  و  توحیدی  بزرگ  دین  سه 

کنگرۀ امریکا در سال 1995 قانونی را 
برای انتقال سفارت امریکا از تل آویو 

به بیت املقدس، تحت عنوان » قانون 
موقعیت سفارت در بیت املقدس« تصویب 
کرد، اما از آن زمان بدین سو، همه رئیس 

جمهور های امریکا در هر شش ماه سندی را 
امضا کرده اند که منجر به تعویق این حرکت 

شده است.

برگردان:عبداملتین امین

نویسنده:  متّرا خروب پژوهشگر ارشد در مرکز عربی واشنگنت دی سی
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به  بین املللی  اساس قطعنامۀ 181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت یک رژیم ویژۀ 

عنوان شهر بی طرف و منفصل از مناطق پیرامون خود تعریف و شناخته شده است. گرچند 

هیچ گاهی به دلیل کنرتل مستمر ارسائیل بر شهر، رژیم ویژۀ بین املللی، بی طرفی و منفصل 

از پیرامون بودنش احرتام و اجرایی نشده است؛ اما در عین حال، هیچ دولتی هم بیت املقدس 

را به عنوان پایتخت ارسائیل به رسمیت نشناخته و هیچ کشوری هم در آن جا سفارت ندارد. 

قطعنامه های 252 )1968(، 267 )1969(، 271 )1969(، 298 )1971(، 465 )1980( و 

476 )1980( شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر قطعنامه ها، به طور رصیح، ترصیح 

میان تهی  بیت املقدس،  پرسوناژ  و  موقعیت  در  قهریه  قوۀ  و  زور  با  تغییر  نوع  هر  که  می کند 

برابر دست یابی به صلح  و بی معنا بوده و نقض کنوانسیون چهارم ژنیو و یک مانع جدی در 

ژنیو، هر رسزمینی که توسط جنگ به دست آمده  به کنوانسیون  برآن، نظر  می باشد. عالوه 

باشد، به عنوان رسزمین »تحت اشغال خصامنۀ نظامی« شناخته می شود. خود ایاالت متحدۀ 

امریکا در سال 1991 برای فلسطینی ها، تضمین نامه داده است که الحاق بیت املقدس رشقی 

به ارسائیل را به رسمیت منی شناسد. متام این چهارچوب های قانونی تا امروز، مدار اعتبار 

با ایجاد  می باشند. هرچند در فقدان میکانیسم های غیر اجرایی، ارسائیل به طور یک جانبه 

شهرک های غیر قانونی، واقعیت های زمین را تغییر داده، قطعنامه ها و قوانین بین املللی را به 

طور کامل نقض کرده، وضعیت حقوقی – قانونی بیت املقدرس را دگرگون می سازد. 

واکنش های خطرناک: صلح، خشونت و نظم بین املللی

پایتخت  عنوان  به  بیت املقدس  رسمیت شناسی  به  موجود،  وضعیت  در  فنی  نظر  از  هرچند 

پیامد های بسیار جدیی برای کل  با آن هم  ارسائیل، بیش تر یک حرکت سیمبولیک است. 

منطقه دارد. در حالی که ارسائیل ده ها سال است که بیت املقدس را کنرتل می کند؛ اما این 

مرحله )انتقال سفارت امریکا به بیت املقدس( هر نوع چشم انداز باقی مانده برای راه حل دو 

دولت مستقل- دولت مستقل فلسطینی با پایتخت رشق بیت املقدس را نابود می گرداند. فراتر از 

آن، بیت املقدس یک اهمیت منادین نه تنها برای فلسطینی ها، عرب ها؛ بلکه برای کل جهان 

پیامد های  ممکن  ارسائیل،  پایتخت  عنوان  به  بیت املقدس  رسمیت شناسی  به  دارد.  اسالم 

فاجعه باری را برای منطقه و دیپلامسی ایاالت متحدۀ امریکا در پی داشته باشد. 

تشویق  باعث  را  آن  و  کرده  رد  را  ترامپ  اعالمیۀ  فلسطین،  جمهور  رئیس  عباس  محمود 

ارسائیل برای ادامۀ اشغال و شهرک سازی غیر قانونی دانست. در عین حال، متام جناح های 

فلسطینی از مردم فلسطین خواستند تا سه روز پی در پی اعرتاض منایند. رهربان کشور های 

عربی و جهانی، نگرانی شان را ابراز کرده و از پیامد های خطرناک یک چنین حرکت خطرناک، 

فرانسیس،  پاپ  حتا  و  کانادا  بریتانیا،  روسیه،  فرانسه،  آملان،  اروپا،  اتحادیۀ  دادند.  هشدار 

رسمیت شناسی  به  ماکرون،  ایامنویل  فرانسه  جمهور  رئیس  کردند.  مخالفت  تصمیم  این  با 

بیت املقدس را به عنوان پایتخت ارسائیل، مایۀ تاسف خوانده افزود که یک چنین اقدامی، 

هرگز به صلح کمک نخواهد کرد. خانم تریزا می  نخست وزیر بریتانیا، آن را برای صلح در 

در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  یک جانبۀ  عمل کرد  مخالف  ملل  سازمان  خواند.  مفید  غیر  منطقه 

زمینه است. کشور های مرص، عربستان سعودی و اردن، انتقال سفارت امریکا به بیت املقدس 

اردوغان  گفتند. رجب طیب  اتحادیۀ عرب سخن  اجالس  برگذاری  احتامل  از  و  کرده  رد  را 

رئیس جمهور ترکیه، قبل از اعالم ترامپ، بیت املقدس را خط رسخ خویش خوانده و تهدید به 

قطع روابط با ارسائیل کرد. سازمان همکاری های اسالمی، یک روز قبل از اعالمیۀ ترامپ، 

اعالمیه صادر کرده و از 57 عضو خود خواست، تا با هر نهادی که الحاق و ضمیمه سازی شهر 

بیت املقدس را توسط ارسائیل به رسمیت می شناسد، روابط اش را قطع کنند. آیا چنین قطع 

رابطه یی جامۀ عمل می پوشد و یا خیر، باید دیده شود.

گرچند اعالمیه ها و هشدار های رهربان، بیش تر مداحانه و متملقانه است؛ اما واکنش توده ها 

واشنگنت  عربی  »مرکز  توسط  که  منونه برداریی  آخرین  در  چنانچه  توجه اند.  قابل  و  مهم 

قضیۀ  صد(  در   88( عرب،  جهان  عامه  مردم  قاطع  اکرثیت  بود،  گرفته  صورت  سی«  دی 

فلسطین را )علی الرغم آن که خاورمیانه در بسیاری موارد دیگر، یک منطقۀ به شدت متفرق 

و دچار اختالف با هم اند( شخصاً برای خود مهم می پندارند. این نشان می دهد که تصمیم 

بیت املقدس ترامپ، ظرفیت بالقوۀ منفجرشونده یی را در جهان عرب در خود دارد. حتا ممکن 

ابزار های  از  استفاده  به خاطر  تابستان گذشته که  احتجاجات  از  اعرتاض ها وسیع تر  میزان 

یابندۀ فلزی در دخولی مسجد اقصی در بیت املقدس صورت گرفته بود، باشد. جالب تر از آن،  

در عین حالی که اعرتاف صورت می گیرد که بیت املقدس یکی از موضوعات حساسیت برانگیز 

رئیس  آن هم،  با  می باشد.  صلح  گفتگو های  مسألۀ  در 

را  خویش  اعالمیۀ  مشاجره برانگیزترین  ترامپ  جمهور 

صادر کرده و بیت املقدس را به عنوان پایتخت ارسائیل 

به رسمیت می شناسد و در عین حال، تعهد  واشینگنت بر 

ایجاد تسهیالت در روند صلح را نیز بیان می دارد. 

رئیس  پیش بینی شده،  قبل  از  اعرتاض های  به  راجع 

مخالفت  هرنوع  که  است  ساخته  واضح  ترامپ  جمهور 

و  آرامش  به  را  همه  و  بوده  افراطی گری  معنای  به 

یکی  خودش  آن که  حال  کرد.  دعوت  حوصله مندی 

اتخاذ  امریکا  درتاریخ  را  تصامیم  افراطی ترین  از 

تا  خواست  منطقه  مردم  و  رهربان  از  او  است.  کرده 

با مباحثه های معقول و  انداخته و  افراطی گری را برون 

در حالی است که تصمیم  این  بگویند.  پاسخ  مستدل، 

خودش فاقد هرنوع عقالنیت مستدل بوده و به احتامل 

زیاد، افراط گرایی را تقویت کرده، خوراک تبلیغاتی برای 

تقویت  باعث  و  کرده  فراهم  خشونت پیشه  گروه های 

پیامد های  بارۀ  در  هشدار ها  می گردد.  صفوف شان 

خطرناک انتقال سفارت به بیت املقدس، ایجاد موانع در 

برابر پروسۀ صلح و شعله ور ساخنت موج های خشونت، 

دقیق و جدی می باشند؛ گرچند چیز جدیدی نیست. این 

در حالی است که بسیاری از کارشناسان، پیامد های به 

ارسائیل  پایتخت  عنوان  به  بیت املقدس  رسمیت شناسی 

صلح  امید  کشندۀ  را  آن  کرده،  توصیف  فاجعه بار  را 

دانستند. اما حقیقت از این قرار است که دگر به سختی 

می توان گفت که امیدی برای صلح وجود داشته باشد 

تا آن را بکشند. حتا بیش تر از آن، نقض حقوق برش و 

خشونت ها، واقعیت های زندگی روزمرۀ فلسطینی ها برای 

ده ها سال بوده است.  برخی ها از پیامد های بالقوه آن 

مناقشۀ  در  بی طرف  میانجی  عنوان  به  امریکا  اعتبار  بر 

این  از  واقعیت  اما  داده اند؛  هشدار  فلسطین-ارسائیل 

بی طرف(  میانجی  )اعتبار  آن کشتی هم  است که  قرار 

این ها  حقیقت  در  است.  نشسته  گل  در  قبل  سال ها 

این  است.  ترامپ  اقدام  این  آنی  و  جدی  پیامد های 

امریکا  علیه  آن  درازمدت  تهدیدات  که  است  حالی  در 

کامکان پا برجا خواهد بود. وضعیت بیت املقدس باید از 

طریق مذاکره و گفتگو مشخص گردد. این نظر رصیح 

و بدون ابهام جامعه بین املللی و پالیسی درازمدت ایاالت 

تصمیم  پیامد  جدی ترین  است.  بوده  امریکا  متحده 

یک جانبۀ رئیس جمهور ترامپ در این سطح و حامیت 

یک جانبه از وضعیت نهایی بیت املقدس، نقض پالیسی 

نظرداشت  در  بدون  امریکا،  متحده  ایاالت  سالۀ  ده ها 

قوانین  و  گفتگو  مذاکره،  قانونی،  چهارچوب های 

حامیت  معنای  به  حقیقت،  در  این  می باشد.  بین املللی 

آشکار و بی سابقه یی از گسرتش پروژه های شهرک سازی 

غیر قانونی ارسائیل، نابودی خانه ها، جابجای نفوس و 

برای فلسطینی ها  را  زندگی  تا  مهندسی جمعیتی است، 

غیر قابل تحمل کرده و هرنوع چشم انداز تشکیل یک 

دولت مستقل فلسطینی را نابود کند.

یک چنین موضع رسمی توسط بزرگ ترین قدرت جهانی 

که به نفع زور علیه قوانین بین املللی اتخاذ گردیده است، 
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می تواند یک سنت خطرناکی را در نظام بین املللی از خود به جا بگذارد. ما باید انتظار بی پروایی های بیش تر و کم کردن 

قوانین  و  بردن اجامع جهانی  تحلیل  به  باشیم.  داشته  راستی ارسائیل  از حکومت دست  را  بین املللی  دیپلامسی  نقش 

بین املللی، هیچ راهی را برای ایجاد صلح و تعامل فرجامین که منجر به حل مناقشۀ فلسطین-ارسائیل  و ثبات جهانی 

گردد، باز نخواهد کرد.

واپسین معاملۀ نهایی امریکایی

مدیریت منایشی و تیاتریک ادارۀ ترامپ از وضعیت، درنگ بر این که رضب العجل نیمۀ شب دوشنبه سپری شود، متاس 

با رهربان منطقه در آخرین لحظات روز سه شنبه و هدایت به مسؤلین ارسائیلی تا از صحبت و عمومی سازی آن خودداری 

کنند. متعاقب آن اعالم مخالفت رهربان جهانی و عربی، متام این ها به منایشنامه یی می ماند که یا رئیس جمهور، دچار 

نیازمند شده است. در حالی که ممکن  پرت اندیشی شده است و یا در رشایط موجود، به یک چنین امتنان و پاداشی 

اعالمیۀ رئیس جمهور ترامپ شگفت انگیز باشد؛ اما به هیچ وجهه واکنش بوالهوسانه و متمرکز شدن بر پاداش شخصی، 

تعجب آور نیست. احتامالً تصمیم ترامپ، نشانه یی از شکست برنامۀ شایعه شدۀ صلح خاورمیانۀ او باشد که قبل از طلوع، 

غروب کرده است. مجموعه مواردی که رئیس جمهور ترامپ برای دست یابی نهایی به صلح خاورمیانه کنار هم گذاشته 

انتقال  می فهمد،  او  که  معامله یی  تنها  و  است  شده  شکست  به  محکوم  بود، 

سفارت از تل آویو به بیت املقدس است. برنامۀ صلح پیشنهادی ادارۀ ترامپ که 

با ولیعهد عربستان سعودی )محمد بن سلامن( نیز رشیک ساخته شده است، 

حفظ  را  اردن  رود  باخرتی  کرانۀ  در  ارسائیلی  شهرک های  که  است  برنامه یی 

عنوان  به  را  دارد  قرار  بیت املقدس  شهر  حومۀ  در  که  ابودیس  منطقۀ  و  کرده 

پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسد. همین طور هیچ گزینه یی مبنی بر بازگشت 

کس  هر  ندارد.  وجود  آوارگان  این  به  خساره  جربان  یا  و  فلسطینی  مهاجرین 

می داند که یک چنین برنامه یی که اساس راه حل دو دولت مستقل را نادیده 

می گیرد، روز خوش را نخواهد دید. برای رئیس جمهور ترامپ، معامله یی که 

باعث ستایش و متجید او ازجانب محافظه کاران و حامیان ارسائیل گردد، بهرت 

است از نبود یک معامله، رصف نظر از پیامد هایش.

با  است،  حق السکوت  و  تهدید  سیاست های  شامل  دیگر،  احتاملی  سناریوی 

پیشنهاد صلحی که حیثیت حکم مجازات برای فلسطینی ها را دارد و فلسطینی ها هرگز آن را نخواهند پذیرفت. ممکن 

ترامپ مسألۀ انتقال سفارت را به عنوان یک اهرم فشار علیه محمود عباس به کار بربد تا معاملۀ صلح را قبول کند. عالوه 

برآن، اگر ایاالت متحدۀ امریکا، خواسته باشد که یک بازیگر مهم در حل مناقشۀ فلسطین-ارسائیل باشد، تحمیل تاریخ 

انقضای دسرتسی فلسطینی ها به برخی از فرصت ها، به شمول تهدید به بسنت دفرت سازمان آزادی بخش فلسطین در 

واشنگنت و انتقال سفارت امریکا در بیت املقدس، نیاز به تجدید نظر دارد. اگر ایاالت متحده خواسته باشد که موفق 

گردد، باید یک نقش بی طرفانه و مصلحانه را بازی کند، تکنیک های اجبار و تهدید علیه فلسطینی هارا متوقف کرده و 

تحرکاتی که باعث نقض قوانین بین املللی و ایجاد موانع در برابر صلح می گردد را ترک کند.

 باور کنید، این تصمیم بخشی از یک راهربد کالن برای معاملۀ صلح نیست. این فقط یک اعالمیۀ سیاسی برای اهداف 

داخلی است؛ اما از طرف دیگر، سلطۀ ارسائیل بر سیاست امریکا را به منایش می گذارد. هر آنچه دالیل ترامپ باشد، 

لذت و امتنان شخصی، تهدید، آشفتگی و حواس پرتی، انجام یک وعدۀ انتخاباتی و یا حتا خرسند ساخنت بزرگ ترین 

انتقال  اما به سختی شام کسی را خواهید یافت که فکر کند،  انتخاباتی خود شیلدون آدیلسون می باشد.  حامی ستاد 

سفارت از تل آویو به بیت املقدس، در راستای منافع ایاالت متحدۀ امریکا باشد. برای رئیس جمهوری که بنیاد مبارزات 

برده،  به تحلیل  را  بر جهان  امریکا  ایاالت متحدۀ  این اعالمیه، نقش  بود؛  امریکا« استوار  بر »نخست  انتخاباتی اش 

متحدینش را در یک منطقۀ بسیار مهم ناخشنود می گرداند. اعتبار ناچیزی که برای امریکا به عنوان میانجی صلح باقی 

مانده بود، را نابود کرده و حتا جان شهروندان امریکایی را به خطر مواجه می سازد. وزارت خارجه برای آشوب و آشفتگی 

بدین سو، متام رؤسای جمهور  از سال 1995  امریکا، دستور هشدار صادر کرده است.  به شهروندان  و  آمادگی گرفته 

امریکا، سند امنیت ملی را که مانع تطبیق قانون موقعیت سفارت در بیت املقدس می شود، را به یک دلیلی امضا کرده اند، 

از جمله رئیس جمهور ترامپ؛ اما اعالمیه انتقال سفارت امریکا به بیت املقدس، هیچ دلیلی جز تحریک فتنه انگیزی غیر 

رضوری، تقابل با جامعۀ بین املللی، ناراحت کردن مردم در رسارس جهان و بجای ایجاد صلح، مناقشه را افزایش دادن 

چیز دیگری نیست. 

این در واقعیت یک روز رشم آور و ننگین برای ایاالت متحده امریکاست. به ارتشی اعتبار می بخشد که قوانین بین املللی را 

نقض کرده، آپارتاید را در  بیت املقدس حاکم می گرداند. این یعنی پایان سیاست معقول و منطقی ایاالت متحدۀ امریکا.

نوت: شلدون گری ادلسون، رسمایه دار یهودی -امریکایی و یکی 
از ثروت مندترین افراد در جهان است. وی سهام دار عمده، 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل رشکت الس وگاس سندز، مالک 
بسیاری از هتل ها، سالن های گردهامیی و کازینوها در رسارس 

جهان،  از جمله در شهرهای الس وگاس در ایاالت متحده امریکا، 
ماکائو در جمهوری خلق چین و سنگاپور است.

وی یهودی تبار است و تاکنون ده ها میلیون دالر به سازمان های 
عمدتاً یهودی در رسارس جهان، کمک مالی اعطا کرده است.



35 سال شانزدهم | شامرۀ 84 | حمل 1397 خورشیدی  |

مقابله با زوال دموکراسی

ما در آستانۀ بیست و پنجمین سال گرد مجلۀ 

»ژورنال دموکراسی« قرار داریم؛ ولی هنوز 

سوال  این  به  باید  که  احساس می کنیم  ما 

زوال  به  رو  دموکراسی  آیا  که  دهیم  پاسخ 

است. چرا؟ 

باهم  بعضاً  این ها  با آن که  دو جهت،  از  ما 

تنیده اند، می توانیم به آن پاسخ بدهیم.

در  واقعی  صورت  به  که  حوادثی  اول، 

کشور ها  چقدر  می افتد:  اتفاق  زمین  روی 

دموکرات استند؟ آیا تعدادشان رو به افزایش 

است یا کاهش؟ وضعیت لیربال دموکراسی، 

حاکمیت  مطبوعات،  آزادی  درنظرداشت  با 

هامنند  و  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  قانون، 

آن، چگونه است؟ 

ایستایی  ذهنی،  نظر  از  بیش تر  دوم، 

دموکراسی در جهان: مرشوعیت و جذابیت 

دموکراسی در جهان، چطور به نظر می رسد؟ 

مدارک و شواهد گسرتدۀ موضوع دوم مبنی 

بر زوال دموکراسی، قابل توجه است. 

که  دید  خواهید  خواننده،  عنوان  به  شام 

مختلف،  تفاسیر  رخ  به  اول  موضوع  درب 

باز است. واگرایی در میان آن ها با مقایسۀ 

در  لوکن وای  و  لیویتسکی  ستیفن  مقالۀ 

مقالۀ  با  دموکراسی  رکود  افسانۀ  مورد 

مواجهه  رضورت  مورد  در  الری دیاموند 

قابل  جدی  گونۀ  به  دموکراسی،  رکود  با 

مشاهده است.»یویتسکی« و »وای« اشاره 

می كنند که یافته های »خانۀ آزادی« کاهش 

از سال 2000  را  آزادی  بسیار جزیی سطح 

که  حالی  در  می دهد.  نشان  طرف  این  به 

تغییری  دموکراسی  شاخصه های  دیگر  در 

با  آن ها  برآن،  افزود  است.  نگردیده  وارد 

هم بحث کردند که در جریان سال 1990، 

آزادی«  »خانۀ  شمول  به  ناظران  بسیاری 

که  را  کشورهای  تا  بودند  عالقه مند  زیاد 

نظام استبدادی آن ها سقوط کرده بود، این 

سوی  به  گذار  مرحلۀ  آن ها  در  را،  مرحله 

لیویتسکی  نظر  بخوانند. مطابق  دموکراسی 

به  از کرثت گرایی  بسیاری کشورها  وای،  و 

اقتدارگرایی  ضعف  اثر  به  پیش فرض،  طور 

به  دموکراسی  هرگز  ولی  شدند؛  بهره مند 

صورت واقعی در این کشورها شکل نیافت. 

قوام  اقتدارگرایی  آن ها،  اکرثیت  در  حاال 

هنجار های مبتنی بر حمایت جبهۀ 
دموکراتیک سبب ریشه دوانی دموکراسی در 

وپا« ، »شورای  »سازمان امنیت و همکاری ار
وپا« و »سازمان کشور های امریکایی« در سال  ار

1990 گردید. مگر آن در حال تضعیف شدن 
توسط ملت های غیر دموکراتیک است.

وسیه و چین می خواهند  کشور های مانند ر
دیپلوماسی فرهنگی و نشرات بین المللی 

خویش را گسترش دهند. چون تالش های 
غرب در این عرصه، غیر متمرکز و با کمبود 

وبرو بوده است. بودجه ر

Marc F. Plattner

برگردان: شبانه مایل
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دموکرات  کشور های  صف  در  کشور ها  این  رژیم های  اشتباهاً  چون  است.  شده  بخشیده 

رده بندی شده بودند. این مسأله را نباید به عنوان شواهد رکود دموکراسی محسوب کرد.

کشور ها  این  مورد  در  وای  و  لویتسکی  انتقادی  بحث  مخالف  که  حالی  در  دیاموند،  الری 

که چطور در اوایل سال 1990 در جمع کشور های دموکرات محسوب شدند؛ نیست. او در 

می یابد که شواهد تجربی دیگر که در دهۀ گذشته اتفاق افتاده است، »دورۀ حد اقلی از رکود 

اولیۀ دموکراسی است.« او اشاره می کند به شکست های روزافزون رویداد های دموکراتیک، 

پیامنه های مختلف حکومت داری خوب،  به  توجه  با  دموکراسی های جدید،  عملکرد ضعیف 

ثرومتندترین  و  بزرگ ترین  در  دموکراسی  ایستایی  یا  و  دموکراتیک  عدول  قانون،  حاکمیت 

کشور های غیر غربی. استدالل قوی در هر دو طرف این بحث وجود دارد، اما در نهایت من 

فکر منی کنم که تجزیه و تحلیل » خانۀ آزادی« یا دیگران بتواند این معامی بزرگ را حل و 

فصل کند.

افزود بر آن، خطوط گسرتده یی از روال جاری، مشخص کرد که اطالعات مایع اختالف واقعی 

بین سال های  در  توجهی  قابل  به ساخنت دستاورد های  در جهان رشوع  دموکراسی  نیست. 

1975- 1985 کرد. پس آن در سال های 1985- 1995 پیرشفت شگرف کرد. بعد از آن، این 

پیرشفت رو به طرف کاهش گذاشت. با پیمودن اوج قله های پیروزی در اوایل سال 2000، 

دستاورد های آن در دهه های بعدی کم تر بود. سپس این مدل حالت ایستایی و یا رو به تقلیل 

جزیی را گرفت.

در حقیقت ایدۀ »امواج معکوس« که  هانتینگتون آن را در دهه های گذشته مطرح کرده بود، 

صورت واقعی خود را نگرفت. 

 عدم پیرشفت دموکراتیک را می توان منفی به عنوان »رکود« یا بسیار امیدوارانه با پاسداری از 

دستاورد های گذشتۀ دموکراتیک، یاد کرد. اما حتا اگر کسی شکست شامری از دموکراسی ها 

ایدۀ زوال دموکراسی که در میان  به مفهوم  این  بیان کند،  از طریق داده ها و اطالعات  را 

هواخواهان، منتقدان و شکاکان که در حال گسرتش است؛ نخواهد بود.

به نظر من، پس از آن ما باید منابع واقعی افول باوران دموکراسی و مقاالت دیگر را در این 

این  از  را کمک کند. شامری  ما  برای وضاحت موضوع،  مورد جست وجو کنیم که می تواند 

منابع در بخش دوم مقالۀ »الری دیاموند« معرفی گردیده است. یک، دیاموند تذکر می دهد 

که »حکومت داری بد« در مقالۀ »فرانسیس فوکویاما« رشح گردیده است. این نبشته در وهلۀ 

نخست، اشاره به شکست بسیاری از دموکراسی های جدید به ساخت و ساز دولت های مدرن 

خدمات  اقتصادی،  رشد  عقب ماندگی  سبب  می تواند  شکست  این  که  آن جا  از  است.  کرده 

از  کشور ها  این  شهروندان  آگاهانۀ  ناامیدی  و  فراگیر  فساد  فردی،  ناامنی  عمومی ضعیف، 

جهان،  دموکراسی های  از  بسیاری  مرشوعیت  که  است  مدعی  فوکویاما  گردد.  دموکراسی، 

توانایی  و  قابلیت  به  نهاد های دموکراتیک آن ها است. و آن بیش تر متکی  به  کم تر وابسته 

آن ها به ارایۀ حکومت با کیفیت باال است. البته حکومت های بد، بیش ترین مردم )نه همه( 

را مترضر می سازد و این قضیه در مورد حکومت های غیر دموکراتیک نیز صادق است. مگر 

این دل خوشی محدود به شهروندانی است که احساس می کنند دولت های آن ها ناکام است.

به توجه بیش تر  نیاز  به تقویت دموکراسی است،  نتیجه می گیرد، کسانی که مایل  فوکویاما 

به دولت سازی از جمله مسایل کسل کننده یی مانند ادارۀ عامه و اجرای پالیسی است. بدون 

در  خصوص  به  خوب  حکومت داری  به  دستیابی  هنوز  است.  مفید  مشورۀ  یک  این  شک، 

دموکراسی های جدید مشکل است.

در چنین فضایی، هنوز شهروندان به نگرش ها و ایده های دموکراتیک، چندان آشنا نیستند و 

گرایش اجتناب ناپذیر بر مالمت کردن حکومت های ضعیف مبتنی بر دموکراسی وجود دارد. 

این، حداقل در بخشی، میالن دموکراسی به سوی شکست را در کشور های که تازه آن را 

پذیرفتند، نشان می دهد. این رکود، ریشه در عواملی می گیرد که بار ها در بعضی جا ها تجربه 

درازمدت  در  دموکراتیک،  شکست  پیش بینی  به  نیاز  مدل  این  حال،  این  با  است.  گردیده 

ندارد. هنوز سال ها برای تحکیم دموکراسی نیاز است؛ 

مگر زمان هم، همسو با دموکراسی خواهد بود.

سه منبع تردید راجع به دموکراسی

چون  است،  خوش بینانه  درازمدت  در  سناریو  این 

هدف  عنوان  به  دموکراسی  که  می کند  پیش انگاری 

کشور های که به دنبال آن می باشند، باقی می ماند. این 

بهرتین  و  سیاسی  مرشوعیت  جهانی  ستندرد  عنوان  به 

سیستم برای دستیابی به رفاه و حکومت داری موثر برای 

کشور های که خواهان آن استند، می باشد. چیزی که در 

این سال های اخیر به طور چشم گیری تغییر کرده است؛ 

این پیش فرضیه ها می باشد که مورد سوال قرار گرفته 

است. به نظر من، سه دلیل اصلی برای این تغییر وجود 

دارد: 1- رشد این حس که دموکراسی های پیرشفته دچار 

سیاسی شان  و  اقتصادی  عملکرد های  مورد  در  مشکل 

استند. 2- اعتامد به نفس و ظاهر نشاط جدید کشور های 

استبدادی؛ 3- تغییر تعادل ژیوپلتیکی بین دموکراسی ها 

و رقبای آن ها؛

پیامد های  و   2008 سال  مالی  بحران  آن ها،  اولین 

بیکاری  سطح  رکود  جمله  از  آن،  اقتصادی  زیان بار 

است که تا هنوز بخش عمدۀ اروپا را فرا گرافته است. 

با  هم زمان  عقب گرد،  این  از  پیرشفته  دموکراسی های 

ظهور بازار های جدید رو به رشد کشور ها، رنج می بردند 

و  موسسات  که  گردید  تصور  این  تضعیف  سبب  این  و 

پالیسی های غرب، ارزش تقلید کردن توسط کشور های 

دیگر را دارد. اختالل سیاسی دامن گیر دموکراسی های 

را  آن ها  پاسخگویی  خواست  و  شد  جهان  پیشرتفتۀ 

که  قسمی  کرد.  تضعیف  بیش تر  بحران ها،  مقابل  در 

تغییر  عنوان  تحت  خود  مقالۀ  در  کاروترز«  »توماس 

که  می کند  اشاره  دموکراسی،  ترویج  جهانی  وضعیت 

مصیبت های دموکراسی اعم در ایاالت متحده و اروپا، 

تا حد زیادی جایگاه آن را در چشامن بسیاری مردم دنیا 

مخدوش کرده است.

این  است.  کاهش  به  رو  جهان  در  دموکراسی  اعتبار 

مساعد  را  استبدادی  رژیم های  از  تعدادی  رشد  زمینۀ 

است  چین  کلیدی  عنرص  آن ها،  میان  در  است.  کرده 

بدون  را  اقتصادی  عظیم  گام های  ایجاد  توانایی  که 

درنظرداشت اصالحات دموکراتیک داراست. این سبب 

نظام  تنها  دموکراسی  که  مفهومی  در  تردید  و  شک 

باشد،  می  ثرومتند  کشور های  برای  مناسب  سیاسی 

تذکر  بادی«  زمان »ای گیامه-  در عین  گردیده است. 

عنوان  به  را  افریقایی  دولت های  چین  که  می دهد 

غربی  غیر  بازار های  جای گزین  خود،  تجاری  رشکای 

کرده و برای آن ها منابع کمک های نظامی و انکشافی 

را بدون درنظرداشت حقوق برش و پاسخ گویی دولت تهیه 

مدعا  پر  غیردموکراتیک  قدرت  چین،  تنها  نه  می کند. 

و  سعودی  عربستان  ایران،  روسیه،  است.کشور های 

ونزیویال نیز از یک دیگر آموخته و حتا به صورت مستقیم 

از پیرشفت دموکراسی جلوگیری می کنند.

قـــلم  به  چـــین  در  موضــوع  این  بارۀ  در  مقـاله یی 

»ژورنال  مجلۀ  در  نخست  بار  برای  »اندریوجی.ناتان« 

اگر نظام لیربال، در واقع تحت فشار اقتدارگرایان قرار گیرد؛ آیندۀ 
دموکراسی را عمیقاً متاثر می سازد.



دموکراسی« در سال 2015 راجع به چیزی که بر ما برچسب زدند یعنی تجدید حیات اقتدارگرا 

نرش خواهد شد. آن لطمه برای استفاده از این عنوان )تجدید حیات جهانی دموکراسی( می زند 

که در اولین کتاب ژورنال دموکراسی در سال 1993 به نرش رسید. اما امروز به نظر می رسد که 

استبداد با باد در پشتش، در بسیاری از کشور ها هنوز گسرتش نیافته است. یکی از نشانه های 

و  منطقه یی  سازمان های  به خصوص  نرم  قدرت  قلمرو  در  اقتدارگرایان  پیرشفت حضور  این 

چندجانبه است. 

هنجار های مبتنی بر حامیت جبهۀ دموکراتیک سبب ریشه دوانی دموکراسی در »سازمان امنیت 

و همکاری اروپا« ، »شورای اروپا« و »سازمان کشور های امریکایی« در سال 1990 گردید. 

مگر آن در حال تضعیف شدن توسط ملت های غیر دموکراتیک است.کشور های مانند روسیه 

چون  دهند.  گسرتش  را  خویش  بین املللی  نرشات  و  فرهنگی  دیپلوماسی  می خواهند  چین  و 

تالش های غرب در این عرصه، غیر متمرکز و با کمبود بودجه روبرو بوده است.

اما این تنها حوزۀ رقابت »قدرت نرم« نیست که دموکراسی های پیرشفته کوتاه آمدند. به طور 

فزاینده آن ها به دنبال تضعیف قدرت سخت شان استند؛ همچنین بودجه های نظامی شان را 

منقبض کردند؛ این در حالی است که دولت های اقتدارگرا، بودجه های نظامی شان را افزایش 

دادند. در طول 25 سال گذشته، »ژورنال دموکراسی« توجه کمی به روابط بین دولت ها و امور 

نظامی شان مبذول داشته است. بعضاً »ژورنال دموکراسی« می خواهد که یک مزیت نسبی در 

میان مجله های که به امور جهانی می پردازند، باشد؛ امروز بسیاری از آن ها پیرامون امنیت 

به سیاست های بومی کشور های غیر  و سیاست خارجی مترکز می کنند؛ در حالی که کم تر 

غربی پرداخته می شود. مگر ما}ژورنال دموکراسی{ احساس کردیم که تحوالت داخلی همراه با 

تالش ها باالی دموکراسی، اغلب تعیین کننده بوده است در سمت و سو دادن روابط بین املللی 

بوده است. قطعاً، آن در جریان موج سوم درست به نظر می رسید. با وجود زمینه های بین املللی، 

البته اغلباً جرقه های تغییر به اثر نارضایتی، جنبش ها و منازعات داخلی به وجود آمده است. 

»ژورنال« با مترکز روی این موضوعات، از دیدگاه ما، به صورت عموم »جلوتر از خط منحنی« 

در ارایۀ دیدگاهی که چگونه تحوالت بین املللی اتفاق می افتد، گام برداشته است.

درست  راه  کردیم،  انتخاب  »ژورنال«  برای  ما  که  را  مسیری  می کنیم،  فکر  هم  هنوز  ما 

تک قطبی  شاید  بود.  معمولی  غیر   1990 دورۀ  آیا  که  است  تعجب آور  من  برای  مگر  است؛ 

بودن و تسلط قاطعی ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان دموکراتیک آن ها زمینۀ حامیت داخلی 

تالش های جبهۀ دموکراتیک را مبتنی بر شگوفایی دموکراسی را مساعد ساخته است. در غیر 

آن صورت بدون فضای بین املللی مطلوب، امکان موفقیت دموکراسی به نظر منی رسید. قطعاً 

این تفسیر رابرت کاگان روی این موضوع می باشد. او می گوید که »تغییرات ژیوپولتیک در 

میان قدرت های بزرگ حاکم، اغلب نه همیشه نتیجۀ جنگ ها است. و این می تواند باالی 

سیاست های بومی ملت های کوچک تر و ضعیف تر جهان، اثرات قابل توجهی بگذارد.« کاگان 

ادعا می کند که ایاالت متحده در حالت مستحکم سازی خود، در جامعۀ بین املللی است. و این 

»زیان موازی« در بخت و اقبال دموکراسی دارد.

در سال 2014، این روند آشکار شد. ظهور داعش در سوریه و عراق در میان ناامیدی ها از 

»بهار عربی«)به جز تونس( و نگرانی هایی پیرامون افغانستان، هامن طور که طارق مسعود 

می گوید، روشن ساخته است که تالش های غرب در جهت سفارش و تشویق وضع دموکراسی 

به صورت گسرتده در رشق میانه، موفق نبوده است. در همین حال قدرت منایی چین در رشق 

از همه،  آسیاست. مهم تر  در  زور  استفادۀ  به سوی  برگشت  از  و جنوب دریای چین، حاکی 

الحاق جزیرۀ کریمه و حملۀ رسی به رشق اوکراین توسط روسیه، نشان داد که دیگر تضمینی 

برای قواعد بین املللی که به وسیلۀ قدرت های دموکرات ساخته شده است، وجود ندارد. عالوه 

بر این، اگر تحلیل »لیلیا شیوتسووا« از سیستم سیاسی روسیه درست باشد که کرملین بعد از 

این می خواهد در جهان توسط ابزار های نظامی همراه با سازش های محدود تکتیکی دستیابی 

کند. و این به مفهوم تداوم آن نخواهد بود.

اگر نظام لیربال، در واقع تحت فشار اقتدارگرایان قرار گیرد؛ آیندۀ دموکراسی را عمیقاً متاثر 

می سازد. جهان به حوزه های نفوذ و قدرت جناح ها تقسیم گردیده است. کشوری که توانایی 

دنبال کردن مسیر دموکراتیک را دارد، باالتر از همه با هم پیامنان بین املللی خود و جغرافیای 

آن، مشخص می گردند. آلینا مونگیو- پی پی دی تذکر می دهد که به طور فزاینده یی به نظر 

می رسد که رسنوشت دموکراسی در کشور های جهان پساکمونیستی، وابستگی به این دارد که 

آن ها خود را در کدام طرف مرز های نوظهور بین روسیه و اتحادیۀ اروپا پیدا می کنند.

این برجستگی جدید جغرافیای سیاسی، تهدید به تغییر 

قوای  تعادل  مرکزیت  ممکن  آن  می کند.  بازی  قوانین 

داخلی را که در شکل دهی انتخاب های رژیم یک دولت 

خارجی  نیروی  اعامل  بر  مبتنی  فرصت های  افزایش  و 

که حیاتی است، محدود کند. افزود بر آن، اگر تعادل 

اقتدارگرایان  مسیر  شدن  کج  سبب  سیاسی  جغرافیای 

و  افراد  بسیاری  برای  جذاب  خیلی  آن  می گردد، 

شدن  قوی تر  دنبال  به  همه  از  باالتر  که  کشور های 

استند، می باشد. تحت این رشایط، دموکراسی بسیاری 

از درخشش خود را از دست می دهد. هنگامی که چهرۀ 

آن  بازگرداندن  برای  کم تر  تقاضای  شد،  خدشه دار  آن 

وجود خواهد داشت. 

نیست.  شده  مقدر  قبل  از  غم انگیز  سناریوی  این   

که  صورتی  در  دارند،  ضعف  نقاط  بسیار  اقتدارگرایان 

کرد.  خواهد  رشد  کند،  پیدا  ثبات  نفت  اخیر  قیمت 

خود  ظرفیت  جمله  از  دارد،  هم  قوت  نقاط  دموکراسی 

اصالحی را داراست. هرچند، آن اغلب با رضایت خاطر 

و آرام به جلو می رود، همچنان دموکراسی توانایی قابل 

نشان  خود  از  بحران  پاسخگویی  برای  را  مالحظه یی 

نسبت  در 1970 عمیق تر  آن  داده است. شاید مشکل 

به امروز بوده است؛ مگر از آن موفقانه عبور کرده است. 

را  کنونی  بحران  دوباره  می تواند  دموکراسی  همچنان 

یک  دموکراسی  طرف داران  باید  اما  بگذراند.  عقب  به 

بررسی عمیق از رکود دموکراسی داشته و با عزم راسخ 

به سوی اهداف مورد نیاز جهت معکوس کردن وضعیت 

کنونی دموکراسی، گام بردارد.
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 بهار عربی که در 2011 با آغاز رویداد های 

نقطۀ  یک  افتاد،  اتفاق  مهم  تحوالت  آن 

در  خاورمیانه  تاریخ  در  اسرتاتژیکی  تحول 

عربی،  بهار  می آید.  حساب  به  جدید  عرص 

تحوالت و رویداد های بزرگی را با خود حمل 

را  مهم  حوادث  و  پیامد ها  هنوز  تا  که  کرد 

در عرصۀ بین املللی و منطقه در قبال داشته 

که مالحظه می شود، رشایط  است. طوری 

در خاورمیانه در حال تغییر است. به گونه یی 

که انقالب های عربی از شش سال بدین سو 

این  ابتدا  است.   بوده  نوساناتی  دچار 

خزان  به  سپس  و  گردید  کنرتول  انقالب ها 

زمستان  به  آن  دنبال  به  شد.  تبدیل  بادی 

گردید.  روبرو  آن ها  ضد  عنارص  و  مشقت زا 

از  هریکی  در  تغییرات  نظرداشت  در  با 

مشکل  بسیار  خاورمیانه،  منطقۀ  کشور های 

تغییرات،  این  روند  آغاز  نظر می رسد که  به 

نقطۀ پایان داشته باشد.

بسیار  تحوالت  شاهد  خاورمیانه  منطقۀ 

عجیب و غریب دیگر و مخالف متام اصول 

احــتاملی  ســناریو های  و  شــده  پیش بینی 

که  درسی  نخستین  هم  شاید  بود.  خواهد 

که متام  بود  این  آموختیم  عربی  بهار  از  ما 

وقوع  پیش بینی  در  توانایی  عدم  را  جهان 

بهار عربی و پیامد های آن بود.

منطقۀ  که  نیست  شکی  جای  این  در 

شاهد  گذشته،  شش سال  در  خاورمیانه 

تحوالت تراژدیک رسیع و پی درپی بود. این 

کسانی  برای  را  فرصت  این  هرگز  تحوالت 

بررسی  تا  داد  نه  می کنند  دنبال  را  آن  که 

عمیق و شگرفی را انجام داده و مسیر ها و 

آینده را بهرت پیش بینی کنند.  روند تحوالت 

افزون برآن، تحول مهم و قابل توجه دیگر 

ظهور  و  منطقه یی  بازیگران  تغییر  جمله  از 

البته  می باشد.  عربی  متحدۀ  امارات  دولت 

آن قبالً بازیگر محوری نبود. حاال این کشور 

منطقه  در  موثر  بازیگران  از  یکی  به  تبدیل 

تحوالت،  این  آن،  برعکس  است.  شده  

منجر به کاهش نقش و حتا در حد متالشی 

شدن دولت های محور مقاومت قبلی منطقه 

)مرص و سوریه( گردید.

جدید  بازیگران  ظهور  دیگر  جانب  از 

دولت  گروه  مانند  دولت،  چارچوب  از  خارج 

سیطرۀ  و  )داعش(  شام  و  عراق  اسالمی 

این گروه بر بخش بزرگی از رسزمین سوریه 

می باشد.  کوتاه  بسیار  مدت  در  عراق  و 

فروپاشی  از  روشنی  نشانۀ  این  واقع  در 

توفیق  عدم  و  نفوذ  کاهش  دولت،  ساختار 

قدرت  به  رسیدن  از  بعد  اسالمی  گروه های 

این  بود.  مرص  در  اخوان املسلمین(  )گروه 

رهربی  به  نظامی  کودتای  توسط  حکومت 

و  سبز  چراغ  دریافت  با  عبدالفتاح السیسی 

ساقط  بین املللی  و  منطقه یی  نظام  حامیت 

گردید.

ائتالف  دیگر  تحول  بارزترین  و  مهم ترین 

عربستان  شمول  به  خلیج  کشور  سه 

بحرین  و  عربی  متحدۀ  امارات  سعودی، 

محارصۀ  در  که  مرص  بزرگ  کشور  برعالوۀ 

هم  ائتالف  این  قبالً  می باشد.  بود،  قطر 

نام  زیر  سعودی  عربستان  درخواست  بر  بنا 

»طوفان کوبنده« بعد از سیطرۀ حوثی ها، بر 

مسند قدرت جهت مبارزه با این گروه شکل 

گرفته بود. به تعقیب آن، ائتالف  بین املللی 

متشکل از 35 کشور عربی و اسالمی برای 

مبارزه با تروریزم ایجاد گردید.

جنگ های داخلی و کشمکش های بین املللی 

به دنبال سقوط بهای نفت در اواخر سال 
2014، بحران های اقتصادی غافل گیرکننده 

و کشمکش های درهم آمیخته و رو به افزایش 
بر خطوط انتقال انرژی را، در قبال داشته 

است. این موضوع، منطقه را تبدیل به 
میدان جنگ ها و کشـمکش های درازمدت 

ساخت. تامین خطوط انتقال انرژی از 
مهم ترین انگیزه های این کشمکش های  

بین املللی محسوب می گردد. 

برگردان: عظیم الله ورسجی 

نویسنده: محمود املنیر
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به اثر انقالب های بهار عربی و تعامالت ضد انقالبی، شعله ور شد. این سبب سوق دو قطب 

بین املللی) روسیه و امریکا( به سمت رویارویی غیر مستقیم در منطقه گردید.

بعد از پیشکش منودن فرشدۀ بارزترین تغییرات و تحوالت اسرتاتژیک منطقۀ خاورمیانه، حاال 

می خواهیم مهم ترین روند تحوالت دیگر را به خاطر روشن شدن ویژگی ها و مسیر های اصلی 

جهت درک درست تحوالت و پیامد های کنونی و آینده در نکات آتی به بحث و بررسی بگیریم: 

این  کرد.  مشخص  را  بین املللی  اسرتاتژیک   کشمکش های  جذب  ساحۀ  میانه  خاور   -

کشمکش های  بین املللی میان رشق و غرب، و کشورهای روسیه و ایاالت متحده امریکا از 

رسگرفته شد. در رأس رقابت های  بین املللی بیش تر از همه رقابت بر نفوذ مناطق و رسمایه های 

جهانی قرار داشت.

و  استقرار  باالی  منفی  پیامد های  منطقه،  کشور های  برخی  ملی  امنیت  ساختار  فروپاشی   -

ثبات داخلی این کشور ها و قدرت های خارجی گذاشته است. اکرثیت کشور های خاورمیانه، 

از خال های بزرگ امنیتی در اثر حمالت دستگاه های امنیتی کشور های خارجی که زمینه را 

برای رضبه زدن به ساختار امنیت داخلی کشور ها زیر نام مبارزه علیه تروریزم، مساعد کرده 

رنج می برند.

- جنگ های داخلی و کشمکش های بین املللی به اثر انقالب های بهار عربی و تعامالت ضد 

انقالبی، شعله ور شد. این سبب سوق دو قطب بین املللی) روسیه و امریکا( به سمت رویارویی 

غیر مستقیم در منطقه گردید.

و  نیابتی  جنگ های  باتالق  در  منطقه یی  توازن  نظام  فروپاشی  اثر  به  خاورمیانه  منطقۀ   -

ائتالف های ناسنجیده، سقوط کرد. این مسأله، زمینه را برای کشورهای کوچک فراهم کرد 

منطقه،  توازن  ثبات،  در  موضوع  این  کنند.  بازی  منطقه  در  ژئواسرتاتیژیک  بزرگ  نقش  تا 

فروپاشی ساختارهای اصلی منطقه) اتحادیۀ عرب و شورای همکاری خلیج( و کارایی این دو 

نهاد، اثر منفی گذاشت.

برخی  بر  دولت ها  سیطرۀ  فقدان  به  منجر  خاورمیانه  منطقه یی  و  بین املللی  کشمکش های   -

مناطق کشور های منطقه پس از سیطره و حاکمیت گروه دولت اسالمی عراق و شام»داعش« 

بر بخش بزرگی از خاک عراق و سوریه و ایجاد دولت های کوچک در داخل یک دولت گردید.

منطقه یی  نقش  بازی  با  منطقه یی  قدرت های  میان  تاب  و  پرتب  و  گیج کننده  کشمکش   -

)امارات  منطقه  دیگر  قدرت های  مقابل  در  نفوذ  افزایش  دنبال  به  که  بی سابقه  و  مشکوک 

متحدۀ عربی(به عنوان مثال، افزایش یافته است. عالوه برآن، تحوالت داخلی در اکرثیت 

باعث برهم زدن فضای منطقه گردیده  لیبی، یمن، سوریه  به ویژه مرص،  کشور های منطقه 

است.  این جو از طریق تغییرات اسرتاتژیک در این کشور ها، اختالالت داخلی و مداخله های 

خارجی مساعد گردیده است.

در  دولت ها  ناتوانی  و  هم گسیختگی  از  منطقه،  دولت های  فروپاشی  حدود  تا  و  تضعیف   -

حاکمیت بر مرزها و عنارص آن ها، کشمکش های منطقه یی را در میان قدرت های ذیدخل به 

میان آورده است. این مسأله، برهم زنی ریشه های انسجام  اجتامعی و تضعیف وحدت ملی 

اکرثیت کشورهای منطقه را در پی داشته است.

- صعود هویت های نژادی و فرقه یی، هویت ملی و دولت های ملی را تضعیف و تا حدودی کم 

ارزش ساخته است.

- فروپاشی مرز ها و تجزیۀ ساختار اداری برخی از کشور ها و وقوع کشمکش های بین املللی 

و منطقه یی در خاورمیانه باعث از کنرتل بیرون شدن برخی اقلیم ها از حاکمیت دولت ها پس 

از سیطرۀ گروه دولت اسالمی عراق و شام داعش بر بخش بزرگی از اراضی عراق و سوریه و 

ایجاد دولت های کوچک در داخل یک دولت و ظهور گرایش های تجزیه طلبانه برخی مناطق 

دولت از حکومت مرکزی، مانند اقلیم کردستان عراق گردید. این گرایش تجزیه طلبی به عراق 

لیبی، ترکیه و برخی کشور های دارای رشایط مشابه،  بلکه شامل سوریه،  نه شده؛  منحرص 

در  اسرتاتژیک  تحوالت  اثر  به  انتقالی  مرحلۀ  شاهد  تاهنوز  خاورمیانه  منطقۀ  است.  گردیده 

نتیجۀ وقوع بهار عربی و پس از آن وقایع بس بزرگ بوده است. این روند تا آینده های دور 

ادامه خواهد داشت.

- افرایش پدیدۀ مهاجرت های  بین املللی که منجر به تغییرات بزرگ سکانی شده  است. از 

جانب دیگر، کشمکش ها و جنگ های داخلی در منطقه، منجر به مهاجرت میلیون ها انسان 

موج  است. رسازیر شدن  گردیده  اروپا  و  ترکیه  ویژه  به  غربی  و  منطقه  به سوی کشور های 

گسرتده یی از مهاجران باعث رسدرگمی این کشور ها شده است. از طرف دیگر ناتوانی آن ها 

با  مخالف  تدابیر  اتخاذ  سبب  مهاجرین،  پذیرش  در 

قوانین بین املللی مهاجرت، توسط این کشورها گردید.

- اکرثیت کشورهای خاورمیانه، به اثر سقوط بهای نفت 

بحران  از  انرژی،  منابع  رس  بر  نفس گیر  کشمکش  و 

بر  بنا  عمومی شان  بودجه های  دوامدار  کرس  و  اقتصاد 

وابستگی مستقیم اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفت 

و گاز، رنج می برند.

 ،2014 سال  اواخر  در  نفت  بهای  سقوط  دنبال  به 

کشمکش های  و  غافل گیرکننده  اقتصادی  بحران های 

انرژی  انتقال  خطوط  بر  افزایش  به  رو  و  درهم آمیخته 

را، در قبال داشته است. این موضوع، منطقه را تبدیل 

دراز مدت ساخت.  به میدان جنگ ها و کشمکش های 

تامین خطوط انتقال انرژی از مهم ترین انگیزه های این 

کشمکش های  بین املللی محسوب می گردد. 

- در اثر رسعت وقوع تحوالت اسرتاتژیک در منطقه، ما 

شاهد رشایط جهش و رسعت تغییر در موضع سیاست ها 

نزدیک،  آینده های  در  ائتالف ها می باشیم.  فروریزی  و 

بلکه  بود؛  نخواهیم  استقرار  و  ثبات  رشایط  شاهد  ما 

در موضع گیری ها  تغییرات رسیع  نوعی  احتامالً شاهد 

روابط  آن،  مثال  مهم ترین  بود.  خواهیم  نقاط عطف  و 

و  با روسیه  ترکیه  روابط  با یک دیگر،  کشور های خلیج 

حتا در سطح ائتالف ها، رابطۀ علی عبدالله صالح با گروه 

حوثی ها خواهیم بود. 

در پایان می توان گفت که منطقۀ خاورمیانه تا هنوز شاهد 

بهار  از  اثر تحوالت اسرتاتژیک پس  در  انتقالی  مرحلۀ 

تحوالت  این  بود.  آن  تعقیبی  و  بزرگ  حوادث  و  عربی 

باشد.  داشته  قبال  در  را  خطرناکی  پیامد های  می تواند 

از آن جمله می توان به وقوع جنگ ها و کشمکش های 

اشاره کرد که ساختار و نقشۀ منطقه و برخی از نظام ها 

را تغییر داده و بازیگران و کنشگران جدیدی را به میان 

آینده خواهد  در  تحوالت شگرفی  به  منجر  این  و  آورده 

شد. پس همه روزه شاهد آن استیم، در حالی که این 

تالش هایی  متام  انسجام  و  همبستگی  نیازمند  رشایط 

می باشد تا نظام های منطقه یی زمام امور از دست ندهند. 

این در حالی ست که کنرتل پیامدها، فروپاشی رسیع و 

خروج از تونل تاریک و انفجار بزرگ و خطرناک بسیار 

مشکل به نظر می رسد.
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را  امروز  جهان  شالودۀ  که  می دانیم  همه 

دنیای  در  می دهد.  تشکیل  اطالعات  تکرث 

محوری  و  اساسی  نقش  اطالعات  جدید،  

دارد. رقابت های کالن اقتصادی، نظامی و 

فرهنگی؛  بیش ترینه  بر بنیاد اطالع رسانی 

مدرن استوار است تا وسایل و ساز و کارهای 

دیگر.

واسطۀ  به  برشی  کالن  خانوادۀ  امروزه 

ارتباط اند. رسانه های  رسانه های  جمعی در 

اندام کلی  این  تپندۀ  مثابۀ قلب  به  امروزی 

جامعۀ  ارگانیک  ارتباط  و  می کند  عمل 

برشی معارص به واسطۀ رسانه های همگانی 

بیش تر از بیش تامین می شود.

اطالع رسانی  در  را  اساسی  نقش  رسانه ها،   

کرده  بازی  امروز  جهان  در  عامه  آگاهی  و 

رنج  از  امروز منی تواند  آن برش  است. روی 

و درد یک طفل گرسنه در گوشۀ دیگر این 

تهدید  بی خرب مباند. همچنین  جهان وسیع 

و  تعلیم  از   متعلم مکتب  و محرومیت یک 

نخواهد  حادثه یی  حقوق شان  سایر  و  تربیه 

جهان  رسارس  در  را  جمعی  وجدان  که  بود 

نرنجاند وبیدار نکند. پس رسانه های امروزی 

حلقۀ وصلی است که  برشیت را در اکناف و 

اطراف عامل با هم در ارتباط ساخته است.

معارص،  خیره کنندۀ  متدن  و  امروز  برش 

گوناگون  جهات  از  کلی  نگاه  یک  در 

دستاوردهای  انتقال  رسانه هاست،  مدیون 

ترویج  جهان،  رسارس  در  اکتشافی  مهم 

دیموکراسی، آزادی بیان، پیرشفت و ترقی، 

از فقر و محرومیت، تهدید و جنگ  آگاهی 

علیه برشیت، همه منونه های اطالع رسانی 

به وسیلۀ رسانه های جمعی است. 

امروز هر فرد انسان در هر جای که هست، 

می کند.  زندگی  جهان  کل  در  واقع   در 

قلمرو  در  فیزیکی  و  جغرافیایی  مرزهای 

رسانه های امروزی از بین رفته است و این 

دستاورد کمی برای برشیت نخواهد بود.

اهمیت  که  می دانند  رسانه ها  اصحاب 

جهان  کنونی  رشایط  در  رسانه ها  کلیدی 

در  بیش تری  توقع  مردم  که  گردیده  سبب 

احساس  آن ها  وظایف  و  رسالت  با  رابطه 

و  بی عدالتی  خشونت،  جنگ،  فقر،  کنند. 

آن  با  امروز  برش  که  ناهنجاری هایی  سایر 

دست بگریبانند مسئولیت اخالقی رسانه ها را 

بیش تر کرده است .

وظایف  که  دانید  می  وضوح  به  شام   

و  رویدادها  بازتاب  تنها  امروز،   رسانه های 

تنها   رسانه ها  وظایف  نیست،  آن ها  تحلیل 

عرصه های  در  برشی  پیرشفت  انعکاس 

بلکه  نیست؛  علمی  انکشاف  و  فناوری 

می توانند  رسانه ها  این ها،  همۀ  علی رغم 

نقش مهم و کلیدی را در آوردن صلح و ثبات 

جهانی و منطقوی ایفا کنند. 

که  است  کشورهای  جمله  از  افغانستان 

را  چشمگیری  تحول  هشتاد  دهۀ  از  بعد 

این  است.  شاهد  کشور  رسانه یی  حوزۀ  در 

خشونت  و  جنگ  دامنۀ  که  حالی است  در 

مردم  است.  گسرتش  به  رو  همچنان  نیز 

انتظار داشتند که بعد از سه دهه  افغانستان 

شکوفایی   – وثبات  آرامش  شاهد  بحران 

را  ما  نوای  روزگار  چرخ  اما  باشند.  وترقی 

استخوان  بحران  و  هستیم  ما  باز  و  نشنید 

مویه  و  مادران  ضجه  و  ماییم  باز  سوز، 

در  آشوب.  و  دربدری  و  ماییم  باز  یتیامن. 

چنین رشایطی، فرد فرد انسان این رسزمین 

سوخته و رنج دیده آرزوی صلح  و آرامش را 

تفسیر درست از نابسامانی موجود؛ می تواند 
تاثیری عمیقی در اندیشه ها وباورهای مردم 

ایجاد کند، انسان تنها موجودی است که با 
مثرۀ افکار و ایده های خود زندگی می کند، 

تغییر در باورها و تفسیر درست از زندگی 
جمعی  و نشان دادن راهکار درست جهت 

رسیدن بدان، یکی از نقش های است که 
رسانه های کشور می تواند به عهده داشته 

باشند.    

عزیزالله اورال
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دارند) رویایی که تا هنوز بدان دست نیافته اند(. 

اما رسانه های افغانستان نیز بنا بر تعهدی انسانی و ملی که دارند از آغاز این سال های دهۀ 

گذشته تا حال برای ایجاد تفاهم، آرامش و صلح  تالش ها کرده اند و خود بیش تر از هر بخش 

اجتامعی این کشور، قربانی ها داده اند. این برای مردم افغانستان و جهان پوشیده نیست. 

رسالت و مسئولیت رسانه ها از دیدگاه بنده بیش تر از گذشته ها خواهد بود، افغانستان امروز 

نیازمند صلح است و صلح نیز پدیده یی نیست که از بیرون خریداری و تامین شود؛  بلکه صلح 

در کنار سایر مباحث سیاسی و گفتگوهای موثر با جوانب درگیر در قضایای افغانستان؛ نیازمند 

خلق ذهنیت جدید و ارایۀ قرائت معقول از دانش و دین در اندیشه و افکار فرزندان این مرز 

و بوم است.

رسانه ها می توانند نقش مهم و کلیدی در آوردن صلح  داشته باشند. تعهد در قبال رسنوشت 

عمومی و تفسیر قابل قبول از نحوۀ زندگی مساملت آمیز و جمعی می تواند در ایجاد و تحکیم 

اساسات صلح، ما را کمک کند. 

تفسیر درست از نابسامانی موجود، می تواند تاثیر عمیقی در اندیشه ها و باورهای مردم ایجاد 

کند، انسان تنها موجودی است که با مثرۀ افکار و ایدۀ خود زندگی می کند، تغییر در باورها 

از  یکی  بدان،  راهکار درست جهت رسیدن  دادن  نشان  و  زندگی جمعی  از  تفسیر درست  و 

نقش های است که رسانه های کشور می توانند به عهده داشته باشند.    

عالوه بر متام آنچه گفته شد، رسانه های امروزی، می توانند نقش مهم و اساسی را در ایجاد 

حلقۀ ارتباط میان متدن های برشی و رهربان جامعه و جهان بازی کرده و موضوع نوع دوستی 

و برشدوستی را به عنوان یگانه عامل مشرتک بین انسان ها برجسته سازد. تا باشد که روز و 

باز  انسانیت است  را که هامنا گوهر گرانبهای  روزگاری، برشیت وجه مشرتک گم شده شان 

یابند. رسانه ها میتوانند متام خانواده برشی را بر محور مقولۀ انسانیت دعوت کرده و به مردم 

نشاط و عیش هدیه کند.

یکی از دستاوردهای مهم کشورما در حوزۀ رسانه ای این است که دیگر افغانستان یک جزیرۀ 

فراموش شده در جغرافیای برشی نیست. افغانستان امروز با دریای بیکران از دانش برشی و 

احساس انسانی همنوعانش در ارتباط است. از رنج ودرد ما گوشه گوشۀ جهان با خرب است.  

با  حرکت  این  می کند.  حامیت  عمومی  افکار  حاکمیت  برشیت،از  عمومی  افکار  همچنین 

پوشش رسانه یی کامل می شود. همه می دانند که تعهد 

چقدر  کنونی،  رشایط  در  کشور  رسانه های  مسئولیت  و 

منی شود  ایجاد  عمومی  افکار  است.  مهم  و  حساس 

توانایی  به  ابزاری است که  آگاهی هم  آگاهی.  با  مگر 

همۀ  که  است  چیزی  هامن  هم،  توانایی  می انجامد. 

ما بدنبال آن استیم. آوردن صلح در افغانستان توانایی 

سطح  در  عمیق  تحول  یک  مثرۀ  توانایی  می خواهد. 

قوی،  اردوی  کارا،  پارملان  نیرومند،  دولت  است.  افکار 

قانون نافذ، آرامش و صلح در صورتی امکان پذیر خواهد 

بود که با رستاخیز آگاهی توام باشد. 

با آگاهی می توانیم تفسیر درست از دانش و دین داشته 

به  با توامنندی می توانیم  تا ما را توامنند سازد و  باشیم 

درعرصۀ  می توانند  رسانه ها  یابیم.  دست  ثبات  و  صلح 

استخدام  را  مناسب  منادهای  صلح آمیز،  فضای  ایجاد 

کرده و در تولیدات شان از دقت و رسعت الزم در مسیر 

رسیدن به صلح استفاده کنند. رسانه ها می توانند هم نوا 

با مردم و به اهداف کالن شان که هامنا تحکیم گفتامن 

صلح است، حرکت کنند. 

انسان موجود حساس و فعال است، اگر پیام درست و 

منطقی برای او برسد، ناگذیر بر او اثر خواهد کرد. و به 

اساس آن جهان پیرامون خود را تجزیه و تحلیل خواهد 

رسانه هاست،  جنگ  امروز  جنگ  آن،  به  توجه  کرد.با 

آن،  در  سوق دهنده  و  راهربدی  برنامه های  گنجانیدن 

می تواند نقش بسزای در آوردن صلح بازی کند.

 

افغانستان امروز با دریای بیکران 
از دانش برشی  و احساس انسانی 

همنوعانش در ارتباط است. از رنج و 
درد ما گوشه گوشۀ جهان با خرباست.  

و همچنین افکار عمومی برشیت؛ از 
حاکمیت افکار عمومی حامیت می کند 

و این حرکت با پوشش رسانه یی کامل 
می شود
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اکو  و  خاک  هوا،  آب،  به  زیست  محیط 

وحش  حیات  و  جنگالت  مانند  سیستم 

چهار  زیست   محیط  گویند.  را  مکان  در 

جهت زندگی انسان را از لحاظ  اجتامعی، 

مورد  برشی  منابع  و  سیاسی  اقتصادی، 

مطالعه قرار می دهد. حفظ محیط زیست 

رضورت  یک  انسان ها  بقای  برای  سامل 

نظر  از  افغانستان،  است.  ناپذیر  انکار 

منابع  دارای  کشوری ست  زیستی،  محیط 

رسشار برای زندگی سامل انسان ها و حیات 

وحش. اما مسئولین افغانستان، از فقدان 

برنامۀ اسرتاتیژیک برای حفظ و گسرتش 

محیط زیست سامل در کشور رنج می برد. 

ساخت یک محیط زیست سامل و بهره بری 

آن، می تواند یک  از  اسرتاتیژیک  و  موثر 

وابستگی های  از  را  کشور  یک  و  اجتامع 

اقتصادی و سیاسی بیرون برهاند. 

مورد  آکسیجن  ساخنت  برآورده  برای 

 38 ماه  شش  برای  زمین  روی  برش  نیاز 

درخت ها  است،  رضورت  دالر  تریلیون 

اگر  می دهند.  انجام  رایگان  را  کار  این 

زیستی  محیط  منابع  افغانستان،  دولت 

آن  سامل  بهره بری  برای  و  رسوی  را  خود 

برنامه ریزی کند، این زمینۀ رشد و انکشاف 

این کشور را مساعد می کند. مدیریت آب، 

استفاده موثر از منابع طبیعی، جنگالت و 

زمین های زراعتی، یکی از منونه های بارز 

برای رشد کشور محسوب می گردد.

افغانستان، از جملۀ خوش آب و هواترین 

هوای  و  آب  است.  جهان  در  کشورها 

و  منو  و  رشد  برای  مناسب  افغانستان، 

زندگی سامل انسان ها و حیوانات می باشد. 

از  یکی  شیرین،  آب  مخزن های  داشنت 

نظر  از  کشور  این  خاص  برجستگی های 

است.  جهان  سطح  در  زیستی  محیط 

فراوان،  کوه های  دارای  افغانستان، 

زمین های  و  سبزه زارها  و  انبوه  جنگالت 

این  است.  بوده  زراعتی  حاصل خیز 

زمینۀ یک محیط  امکانات رسشار طبیعی 

این  انسان های  برای  را  سامل  زیست 

پای  حتا  است.  کرده  مساعد  رسزمین 

این  از  جسنت  بهره  بهر  از  را  سیاحان 

کشانده  کشور  این  به  مناسب،  فضای 

است.

وضعیت محیط زیست کنونی در افغانستان 

آبی  منابع  دارد.  قرار  بار  رقت  حالت  در 

شدن  ملوث  و  شدن  خشک  به  رو  کشور 

به  رایگان  کشور  دریاهای  آب  است. 

کشورهای همسایه می رود. نسل ماهی ها 

است.  انقراض  به  رو  دریایی  حیوانات  و 

گردیده  تخریب  کشور  جنگالت  اکرث 

برهنه گردیده  زارها  از علف  است. کوه ها 

است.  رفته  بین  از  وحش  حیات  است. 

حیوانات به خصوص پرنده ها از این کشور 

است.  کرده  مهاجرت  دیگر  کشورهای  به 

رهایشی  زمین های  به  زراعتی  زمین های 

فقدان  در  همه  این  است.  گردیده  مبدل 

توسط  زیستی  محیط  موثر  برنامۀ  یک 

دولت مردان کشور، عدم یک ادارۀ محیط 

زیست کارا، نبود ارتباط ادارۀ محیط زیست 

به اساس تحقیقات جهانی امروز کرۀ زمین 
در معرض فاجعۀ ناشی از تخریب زمین 
به شکل بطی قراردارد. این می تواند در 

طویل املدت مشکل بزرگ محیط زیستی 
در جهان به وجود بیاورد. اگر جهانیان این 

تخریب را جدی نگیرند، می توان یک 
آیندۀ تاریک را در جهان پیشبین بود. 

بدین منظور، ادارۀ محیط زیست جهانی، 
از کشورها خواسته است تا پالن عملیاتی 
خویش را  به خاطر متوقف کردن و بطی 
ساخنت این تخریب ترتیب کرده و مورد 

اجرا قرار دهند.

عصمت الله حیدری

مسئول بخش مطالعه و ارزیابی

شبکۀ جهانی محیط زیست
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نبود  مرزی،  بیرون  زیست  محیط  اداره های  با  کشور 

برنامۀ مطالعه و استفاده از منابع طبیعی نهفته است. 

متاسفانه، مفهوم حفظ محیط زیست در افغانستان به 

معنی پاکی و صفایی شهر تقلیل یافته است. در نتیجه 

و صدمۀ  داده  هم  دست  به  دست  نابهنجاری ها  این 

بزرگ به پیکر محیط زیست سامل افغانستان وارد کرده 

است. یکی از پیامدهای آن تبدیل شدن کابل، مرکز 

افغانستان به یکی از شهرهای آلودۀ جهان می باشد.

به اساس تحقیقات جهانی امروز کرۀ زمین در معرض 

فاجعه ناشی از تخریب زمین بشکل بطی قراردارد. این 

می تواند در طویل املدت مشکل بزرگ محیط زیستی 

در جهان به وجود بیاورد. اگر جهانیان این تخریب را 

جدی نگیرند، می توان یک آیندۀ تاریک را در جهان 

پیشبین بود. بدین منظور، ادارۀ محیط زیست جهانی، 

را   تا پالن عملیاتی خویش  از کشورها خواسته است 

تخریب  این  ساخنت  بطی  و  کردن  متوقف  خاطر  به 

ترتیب کرده و مورد اجرا قرار دهند. افغانستان می تواند 

از این فرصت با بهره بری از بودجۀ جهانی برای رشد 

محیط زیست سامل در کشور بهره برد.

به منظور رشد محیط زیست کشور، ادارۀ محیط زیست کشور، باید قدم های ذیل را بردارد:

1. ایجاد یک شبکۀ قوی از آگاهان محیط زیست در متام والیات کشور.

2. ترتیب پالن و اسرتاتیژی طویل املدت برای بهبود و انکشاف محیط زیست در کشور.

3. ترتیب پالن عملیاتی کوتاه مدت برای انکشاف محیط زیست در کشور.

4. گنجانیدن مضمون محیط زیست در نصاب درسی معارف و دانشگاه ها.

5. تطبیق پالن های عملیاتی با هامهنگی وهمکاری موسسات محیط زیستی افغانستان 

و جهان.

6. اشرتاک در کنفرانس ها و اجتامعات محیط زیست در سطح ملی و بین املللی.

دین،  علامی  رسانه ها،  طریق  از  زیست  محیط  اهمیت  به  راجع  مردم  دهی  آگاهی   .7

مقاالت و کتاب ها.

8. تطبیق پروژه های منونه یی محیط زیست، همچو ساخت پارک ها در محالت مزدحم 

کشور. 

زیست، سهم  محیط  انکشاف  در  که  سازمان های  و  افراد  به  مدال  و  جایزه  اعطای   .9

برازنده ادا می کنند.
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حلق رسود پاره ، لب های خنده در گور 

تنبور و نی در آتش ، چنگ و رسنده در گور 

این شهر بی تنّفس لت خوردۀ چه قومی است ؟ 

یک سو ستاره زخمی ، یک سو پرنده در گور 

دیگر کجا توان بود، وقتی که می خرامد 

مار گزنده بر خاک ، مور خورنده در گور 

گفتی که جهل جانکاه پوسیدۀ قرون شد 

بوجهل و بولهب ها گشتند گنده در گور 

اینک ببین هبل را، بت های کور و شل را 

مردان تیغ بر کف ، زن های زنده در گور 

جربیل اگر بیاید از آسامن هفتم 

می افکنندش این قوم ، با بال  کنده در گور

محمد کاظم کاظمی

کابل، 

مادر بزرگ من!

حس می کنم که آسامن از فراز رست کوچ کرده است 

و ترا دیگر 

با هیچ ستاره یی پیوندی نیست

می بینم،

ضحاکیان روزگار 

چگونه یکایک ستاره گانت را 

بی هیچ مراسمی به خاک می سپارند

مادر بزرگ من!

مگر سین دخت هایت مرده اند!

مگر رودابه هایت دیگر رستمی منی زایند!

منی بینی که دستانت هنوز به اندازۀ گیسوان رودابه دراز است 

بر خیر، دشمن در چار سویت اتراق کرده است 

بر خیز و خورشید را در» آغور« خشم خویش

 بکوب! 

      بکوب!

            بگوب!

تا زمین و آسامن را انفجار روشنایی فراگیرد

خورشیدی که در دام ابرهای دشمن می افتد 

و با دخرتان تاریکی هم خوابه می شود

خورشید تو نیست!

خورشید تو در چاه شغاد زندانی ست. 

مادر بزرگ من!

 دستان باورت را می بوسم

رستم از چاه می آید

رستم تیر در کامن نهاده است

صدای پرّش تیرش را می شنوم!

گوش  دار،

حامسۀ فرو رفنت تیر رستم را در سینۀ شغاد

مادر بزرگ من! 

کابل من! 

شب در آخرین نفس های شغاد جان می دهد

چهره بگشا!

 گلگون تر از سپیده دم آزادی

رستم زنده است،

رستم از چاه بر می گردد

رستم فرزند توست.

پرتونادری 

مادر بزرگ من!
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که خپل که بیګانه ده

چا وران کړو دا وطن چا تری لوټ کړی خزانه ده

که خپل که بیګانه ده

چه خپل یی ورانوی بیا د پردو نه څه ګیله ده

که خپل که بیګانه ده

هر چا تر خپله وسه دا وطن کړلو خراب

څوک ناست دی بلډنګو کی په ډالر کوی حساب

څوک پروت دی په خیمه کی له یخنی نه شو کباب

هر چا ده غږولی د خپل خوښی ترانه ده

که خپل که بیګانه ده

په نوم د عدالت دی خو خیانت پکی چاالن دی

غریب پدی وطن کی د ماړه نس په ارمان دی

دا ملک چاته جنت چاته په مثل د زندان دی

هستی یی رانه لوټ کړه د ډالروزمانه ده

که خپل که بیګانه ده

خلک الړه تر کیهانه موږ په خپلو کی جنګیږو

پدی عرصو زمان کی د پردو  په ډول ګډیږو

نفاق او تربګنی کی هیڅ مطلب ته نه رسیږو

وطن په نامه یو شی رصف همدا یوه چاره ده

که خپل که بیګانه ده

ټینګ عزم افغانی او ورورګلوی مو سعادت دی

وطن ته د با دردو هیواد والو رضورت دی

یووالی اتحاد زمونږه پوهه دی همت دی

وطن به شی اباد که دا مو عزم او اراده ده

که خپل که بیګانه ده

سمیع الدین افغانی

چه شد که چشم فرشدیم... زنده ایم هنوز!

در انفجار منردیم، زنده ایم هنوز!

در این کنار خیابان چهل، در آن سو شصت...

چه قدر مرده شمردیم؟ زنده ایم هنوز

که بود؟ ‘دست فروشی که پا نداشت’ چه شد؟

که را به خاک سپردیم؟ زنده ایم هنوز؟ 

فریب و زخم و گلوله، تکان و مشت و لگد

اگر چه از همه خوردیم، زنده ایم هنوز

چنین که مرگ دهان باز کرده است، عجب!

که جان سالمت بردیم زنده ایم هنوز

درخت  ها شده تابوت و باغ گورستان

چه بیشه ها که سرتدیم، زنده ایم هنوز

شدیم عرصۀ بازی دیگران، خودمان

نه باختیم نه بردیم، زنده ایم هنوز

سهراب سیرت

نوای دل
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را به صورت درست و منظم دنبال کرده و دست آوردهای 

ذیل را در قبال داشته باشد: 

دانش و ظرفیت نهادهای جامعه مدنی محلی، شوراهای 

افزایش  دولتی  ادارات  کارمندان  و  رسانه ها  انکشافی، 

یافته است. 

افغان اید،  و  افغانستان  مدنی  جامعۀ  مجتمع  موسسۀ 

تدویر  مانند  ظرفیت پروری،  برنامه های  تدویر  ادامۀ  در 

بودجه،  انکشاف  خوب،  حکومت داری  ورکشاپ های 

دادخواهی اسرتاتیژیک و حقوق برش در سال 2016، در 

اول سال 2017 میالدی ورکشاپ های جندر،  شش ماه 

نظارت و ارزیابی را برای اعضای جامعۀ مدنی، شوراهای 

انکشافی و رسانه های والیت غور و سمنگان راه اندازی 

آموزگارهای  توسط  اغلباً  ورکشاپ ها  این  است.  کرده 

والیات  در  افغان اید  و  مجام  مرکزی  دفاتر  مجرب 

از تدویر ورکشاپ های  مذکور تدویر یافته است. هدف 

نظر  مورد  افراد  مشارکت  و  دانش  بردن  بلند  مذکور، 

دادخواهی  و  خدمات  ارایۀ  از  نظارت  پالن گذاری،  در 

مشارکتی بخاطر بهبود خدمات می باشد. 

و  رسانه ها  محلی،  مدنی  جامعۀ  اعضای  نقش   .1

محلی  مدنی  جامعۀ  نقش  تقویت  پروژۀ 

درحکومت داری خوب)شفافیت و اصالحات 

بهبود حکومت داری خوب  دنبال  به  پایدار( 

مدنی  نهادهای  تقویت سازی  طریق  از 

محلی در والیات غور و سمنگان می باشد. 

ظرفیت پروری  باید  ابتدا  نهادها  این 

روند  از  نظارت  فرصت  سپس  گردند. 

و  یافته  را  محلی  حکومت  خدمات  اجرای 

ایجاد  جهت  را  پیشنهادات شان  و  نظریات 

با  پایدار  واصالحات  خوب  حکومت داری 

بنابراین،  مسئولین حکومتی رشیک سازند. 

با  افغانستان«مجام«  مدنی  جامعه  مجتمع 

هزینۀ  با  و  همکارش«افغان اید«  موسسۀ 

افغانستان،  در  اروپا  اتحادیۀ  دفرت  مالی 

فوق الذکر  نیازمندی های  تا  شدند  مصصم 

نقش  تقویت  پروژۀ  تطبیق  طریق  از  را 

حکومت داری  در  محلی  مدنی  جامعۀ 

برآورده  پایدار(  اصالحات  و  خوب)شفافیت 

سازند. این پروژه در مدت سه سال )جنوری 

2016 الی دسامرب 2018( در والیات غور و 

سمنگان تطبیق می گردد. 

محلی  مدنی  جامعۀ  نقش  تقویت  پروژۀ 

و  خوب)شفافیت  حکومت داری  امر  در 

بنام  نوشته  این  در  که  پایدار(  اصالحات 

در  محلی  مدنی  جامعه  نقش  تقویت  پروژه 

حکومت داری خوب یاد می گردد، در پهلوی 

توسط  دوبار  همه ساله  متواتر،  نظارت های 

بخش نظارت و ارزیابی مجتمع جامعۀ مدنی 

قرار  همه جانبه  ارزیابی  تحت  افغانستان، 

مجام  ارزیابی  و  نظارت  بخش  می گیرد. 

ماه  در  را  پروژه  میان مدت  ارزیابی  این بار 

در  کرد.  تدویر  میالدی   2017 سال  جون 

از  تن   200 تعداد  با  ارزیابی،   پروسۀ  این 

اعضای  انکشافی،  شوراهای  محل،  مردم 

ارزیابی  خاطر  به  رسانه ها  و  مدنی  جامعۀ 

گرفت.  صورت  مصاحبه  برنامه،  این  اثرات 

ارزیابی  توسط  آمده  بدست  نتایج  مبنای  بر 

اهدافش  تا  توانسته  پروژه  این  میان مدت، 

بر اساس نتایج کلی ارزیابی 
میان مدت، پروژۀ تقویت نقش جامعۀ 
مدنی محلی در حکومت داری خوب 
تاثیرات چشم گیری را در والیات غور 

و سمنگان بجا گذاشته است.

ارزیابی میان مدت پروژۀ تقویت نقش 
جامعۀ مدنی محلی در حکومت داری خوب 

)شفافیت و اصالحات پایدار( 

محمدایوب شهریار

گزارش

کنفرانس تجربه ها و آموخته ها- SRTG - کابل، 2017
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شوراهای انکشافی والیات غور و سمنگان در امر نظارت از ارایۀ خدمات و دادخواهی جهت 

بهبود خدمات، افزایش یافته است. 

برمبنای دریافت های ارزیابی میان مدت پروژه، شبکه های جامعۀ مدنی نظارتی و دادخواهی 

برای حکومت داری خوب که در اوایل پروژه، دروالیات تحت پوشش تاسیس یافته بود، 21 

نشست دادخواهی و نظارتی را در دو والیت تحت پوشش راه اندازی کرده است. اعضای شبکه 

با برگذاری این نشست ها، مشکالت مردم و خواست های جامعۀ مدنی را در رابطه به صحت، 

معارف، برق و آب آشامیدنی با مسئولین مرتبط دولتی، به شمول مقام والیات رشیک کرده 

آمده  به وجود  الذکر  زیادی در سکتورهای فوق  تغییرات  این نشست ها،  آن که طی  با  است. 

است؛ اما با آن هم مشکالت فراوانی وجود دارد که طی نشست های بعدی شبکه با مسئولین 

در میان گذاشته شده و جهت بهبود آن دادخواهی های پیگیر صورت خواهد گرفت. 

2. آگاهی و رضایت مردم نسبت به خدمات حکومتی افزایش یافت.

خدمات  به  نسبت  مردم  رضایت  سطح  که  می دهد  نشان  پروژه،  میان مدت  ارزیابی 

معارف  خدمات  ارایۀ  قسمت  در  و  فیصد   14.29 آشامیدنی  آب  ارایۀ  حکومتی)درقسمت 

برق  خدمات  ارایۀ  به  رابطه  در  و  فیصد،   9.33 خدمات صحی  ارایۀ  قسمت  در  فیصد،   25

دولتی9.33 فیصد( در ساحات تحت پوشش پروژه افزایش یافته است و در ضمن 21 فیصد 

پروژۀ حکومت داری  فعالیت های  کرده اند.  حاصل  آگاهی  فوق الذکر  خدمات  به  نسبت  مردم 

خوب هامنند نشست های متواتر شوراها، جامعۀ مدنی و متنفذین با مسئولین حکومت محلی، 

تدویر برنامه های آگاهی دهی، نرش پیام های پیهم رادیویی از طریق اکرثیت رادیوهای محلی 

و  غور  ولسوالی های  و  مرکز  سطوح  در  ذیدخل  رشکای  و  مجام  دادخواهی های  برعالوه  و 

سمنگان، تاثیرات مستقیم روی بلندرفنت رضایت و آگاهی مردم در این والیات داشته است. 

3. دسرتسی مردم به خدمات معارف، صحت، برق و آب آشامیدنی و انکشاف دهات افزایش 

یافت.

هرچند دسرتسی مردم به خدمات در والیات غور و سمنگان متفاوت است. دریافت های مجام 

کم  توجه  و  ناامنی  جغرافیایی،  موقعیت  درنظرداشت  با  غور  والیت  مردم  که  می دهد  نشان 

حکومت مرکزی، به خدمات حکومتی، کمرت دسرتسی دارند. از این رو، مردم والیت غور به 

والیت  این  دوردست  قریه های  در  کسانی که  خصوص 

صحی،  خدمات  به  محدود  دسرتسی  میکنند؛  زندگی 

معارف و برق داشته اند. حتا در بسیاری از ولسوالی ها، 

مدنی  جامعۀ  مجتمع  بسته اند.  مکاتب  دروازه های 

همکاری  با  همکار)افغان اید(  موسسۀ  و  افغانستان 

برای حکومت داری والیات  دادخواهی  و  نظارتی  شبکۀ 

ولسوالی های  از  را  مردم  مشکالت  سمنگان،  و  غور 

مسئولین  با  آن  را  و  کرده  جمع آوری  پوشش،  تحت 

حکومت محلی و مرکزی رشیک کرده است. در ضمن 

و  معارف  صحت،  دهات،  انکشاف  مسئولین)روسای 

برق( که منایندگان این ادارات، عضویت شبکۀ نظارتی 

و دادخواهی برای حکومت داری خوب پروژه را نیز دارند، 

خواسته  شبکه  سه ماهۀ  جلسات  در  منظم  صورت  به 

مشکالت  یادداشت  ضمن  در  مسئولین  این  شده اند. 

و  دستاوردها  کارکردها،  از  شبکه  اعضای  برای  مردم، 

مشکالت ادارات شان نیز گزارش داده اند. 

ایجاد چنین میکانیزم کارا جهت ترشیک مشکالت مردم 

و پاسخ گویی مسئولین، سبب گردیده است تا دسرتسی 

مردم به خدمات حکومتی نیز اندی افزایش یابد. رسوی 

مردم  دسرتسی  که  می دهد  نشان  پروژه  میان مدت 

ارایۀ آب آشامیدنی 18.2 فیصد و در قسمت  درقسمت 

ارایۀ  قسمت  در  و  17.73فیصد  معارف  خدمات  ارایۀ 

خدمات صحی 10.51 فیصد، افزایش یافته است.

4. هامهنگی الزم میان جامعۀ مدنی محلی و حکومت 

محلی ایجاد گردید

هامهنگی  تا  است  توانسته  خوب  حکومت داری  پروژۀ 

گفتامن حکومت داری خوب - غور، 2017
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الزم را میان نهادهای جامعۀ مدنی محلی، رسانه ها، شوراهای انکشافی با حکومت در والیات 

غور و سمنگان به  وجود آورده و آن را مستحکم کند. با آن  که قبالً مسألۀ حق جامعۀ مدنی و 

رسانه ها در نظارت از خدمات حکومتی و دسرتسی رسانه ها به اطالعات کم تر از سوی حکومت 

مورد توجه قرار می گرفت؛ اما اکنون حکومت به این امر مهم پی برده و همکاری های الزم را 

در این راستا با مجام و شبکۀ نظارتی و دادخواهی برای حکومت داری خوب انجام می دهد. 

از سوی  را  در حکومت داری خوب، مکتوب هایی  مدنی  نقش جامعۀ  تقویت  پروژۀ  مسئولین 

این مکتوب ها،  دریافت کرده است. طی  ولسوالی های تحت پوشش  به  مقام والیت  ادارۀ 

حکومت محلی، به صورت رسمی اجازۀ نظارت از خدمات حکومتی و دسرتسی به اطالعات را 

به دست اندکاران پروژه و شبکه داده است. اکنون رشکای ذیدخل پروژه به خصوص مسئولین 

حکومت محلی درک کرده اند که نظارت از خدمات و دادخواهی جهت بهبود خدمات حکومت 

هیچ گاهی به خاطر مزاحمت به حکومت نیست؛ بلکه این امر به مثابۀ حق شهروندان باعث 

بهبود حکومت داری خوب و نزدیک شدن فاصلۀ مردم با حکومت می گردد. 

5. نهادهای مدنی محلی در والیات غور و سمنگان تحت پوشش مالی پروژۀ حکومت داری 

خوب قرار گرفت.

پروژۀ  متوقعۀ  نتایج  و  مقاصد  اهدف،  درنظرداشت  با  افغانستان  مدنی  جامعۀ،  مجتمع 

حکومت داری خوب، قرار است 15 نهاد جامعۀ مدنی را در سال 2017 و 2018 میالدی در 

قالب پروژۀ حکومت داری خوب در والیات غور و سمنگان تحت پوشش منابع مالی کوچک 

قرار بدهد. هدف اساسی این پروژه ها اطمینان بخشی از تداوم کار نهادهای مدنی محلی، بلند 

رفنت ظرفیت نهادهای مدنی، تقویت روابط این نهادها با ارگان های دولتی و سایر رشکای 

ذیدخل و در نهایت تقویت نقش نهادهای مدنی محلی جهت تاثیرگذاری آن ها در امر شفافیت 

و اصالحات پایدار در حکومت می باشد. مجام در ماه جون سال 2017 میالدی به تعداد 8 

در  ایبک  و  نخچیر  فیروز  سلطان،  حرضت  ولسوالی های  در  را  محلی  مدنی  جامعۀ  سازمان 

تحت  غور،  در والیت  فیروزکوه  و  دولتیار  و رسجنگل،  لعل  ولسوالی های  و  والیت سمنگان 

از  این سازمان ها  است.  داده  قرار  مالی  پوشش کمک 

نزدیک با موسسۀ مجام و افغان اید، طبق پالن از قبل 

مجام  بین  تفاهمنامه   برمبنای  و  کرده  کار  تعیین شده 

کارکردهای شان  از  ماه  هردو  در  همکار،  نهادهای  و 

گزارش می دهند. 

تقویت  پروژۀ  میان مدت،  ارزیابی  کلی  نتایج  اساس  بر 

نقش جامعۀ مدنی محلی در حکومت داری خوب تاثیرات 

گذاشته  بجا  سمنگان  و  غور  والیات  در  را  چشمگیری 

است.

این پروژه برعالوۀ ایجاد میکانیزم پاسخ گویی حکومت به 

مردم، سطح اعتامد مستفیدین و رشکای ذیدل را نیز به 

به شیوه کاری جامعۀ مدنی)مجام( افزایش داده است. 

الزم به ذکر است که دستاوردهای پروژه، نه تنها از طرف 

بخش نظارت و ارزیابی مجام مثبت ارزیابی شده است؛ 

نیز  پروژه(  این  اروپا)دونر  اتحادیۀ  ناظر  جانب  از  بلکه 

مورد استقبال قرار گرفت. 

گفتامن حکومت داری خوب - سمنگان، 2017
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برنامۀ » مشارکت مدنی افغان ها«به همکاری مالی ادارۀ توسعۀ بین املللی ایاالت متحدۀ آمریکا و ادارۀ بین املللی 

»کاونرتپارت«۳۴  والیت کشور را تحت پوشش قرار داده است. برنامۀ »مشارکت مدنی افغان ها«در راستای 

و  ارگان های محلی  پاسخ گویی  و  میزان حسابدهی  بلندبردن  نهادهای همکار،  و  مدنی  نهادهای  تقویت 

شبکه های  ایجاد  مدنی،  تعلیامت  کارگاه  تدویر  طریق  از  ومردم،  دولت  میان  شگاف  کاهش  و  مرکزی، 

دادخواهی و گفتگو های اجتامعی در محالت و مشارکت مساوی شهروندان کشور در پروسه های سیاسی، 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به عنوان یک برنامۀ اجتامعی در سطح کشور فعالیت می کند. مجتمع جامعۀ 

مدنی افغانستان )مجام( به عنوان نهاد همکار زون شامل و مرکزی ادارۀ بین املللی »کاونرتپارت«مسئولیت 

اجرای برنامه های ذیل را در والیت های کابل، بلخ ، رسپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی و بامیان  به عهده 

دارد. این برنامه، از سال 2014 تا حال جریان دارد:

الف. کارگاه آموزشی 

افغان ها، مجموعاً 8  برنامۀ مشارکت مدنی  افغانستان)مجام( در چهارچوب  موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی 

کارگاه آموزشی در بارۀ دادخواهی، آموزش های مدنی و گفتامن اجتامعی، مدیریت مالی و نظارت و ارزیابی 

را برای نهادهای مدنی همکار در والیات کابل، بلخ، رسپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی و بامیان برگذار 

کرده است. هدف از تدویر این برنامه ها، بلند بردن سطح دانش کارمندان نهادها بوده است. مجام در نتیجۀ 

تدویر این برنامه ها بیش از 100 تن کارمندان نهادهای همکار والیتی دفرت بین املللی کاونرتپارت را تحت 

پوشش قرار داده است. 

ب . تاسیس شبکه های دادخواهی والیتی در 7 والیت 

موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، در کل 7 شبکۀ دادخواهی را در والیت های کابل، بلخ ، رسپل، 

و منایندگان  جوانان  را  این شبکه ها  اعضای  است.  کرده  تاسیس  بامیان  و  دایکندی  فاریاب،  جوزجان، 

شوراهای انکشافی تشکیل می دهد. این شبکه ها در هر ماه جلسات خویش را برگذار می کنند. این شبکه ها 

تا حال 5 بار جلسه دایر کردند. هدف از ایجاد و تدویر جلسات ماهانۀ این شبکه ها، شناسایی مشکالت و 

دادخواهی برای حل آن در سطح والیات بوده است. 

ج . تاسیس شبکۀ دادخواهی و هامهنگی علام و جوانان

موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، 7 شبکۀ جوانان و عاملان دین را در والیت های کابل، بلخ، رسپل، 

بامیان  و  دایکندی  فاریاب،  جوزجان، 

تاسیس کرده است. اعضای این شبکه ها 

علام،  شورای  منایندگان  جوانان،  را 

خطیبان مساجد و منایندگان ریاست های 

این  می دهد.  تشکیل  اوقاف  و  حج 

خویش  جلسات  ماه   دو  هر  در  شبکه ها 

این  ایجاد  از  هدف  می کنند.  برگذار  را 

اجتامعی  مشکالت  شناسایی  شبکه ها 

دادخواهی  و  جوانان  خصوص  به  مردم 

برای حل آن در سطح والیات می باشد. 

برای  تخنیکی  آموزش های  برنامۀ  د . 
نهادهای همکار والیتی 

را  تخنیکی  آموزش های  برنامۀ   27 مجام 

به منظور تقویت نهادهای مدنی و ارتقای 

بارۀ  در  نهادها  این  کارمندان  ظرفیت 

مدیریت پروژه، میتودهای جدید ارزیابی، 

انکشاف پالیسی و سرتاتیژی ها، مدیریت 

در  برشی  منابع  انکشاف  و  پروژه ها  مالی 

والیت های کابل، بلخ، رسپل، جوزجان، 

کرده  برگذار  بامیان  و  دایکندی  فاریاب، 

است.

فعالیت های  از  ساحوی  نظارت  د. 
نهادهای همکار والیت

مجام تعداد 50 برنامۀ گفتامن اجتامعی و 

کارگاه آموزشی نهادهای مدنی را به منظور 

دریافت نقاط قوت و ضعف آن ها نظارت و 

ارزیابی کرده است. در نتیجه، نقاط قوت 

و ضعف این برنامه ها جهت بهود کار آن 

ها برای شان رشیک ساخته شده است.

مشارکت مدنی افغان ها در سال 2017

 نبی الله رحیمی

گزارش
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کدام  می گذرد،  غور  دادخواهانۀ شهروندان  حرکت های 

توجه جدی از سوی متولیان امور در این عرصه صورت 

نگرفته است.

شهروندان غور به ادامۀ حرکت های دادخواهانه شان طی 

سال های گذشته، به تاریخ )۱8 عقرب1396( بار دیگر 

و  غور-هرات  و  غور-کابل  رسک  ساختامن  به  پیوند  در 

اعامر بند برق پوزۀ لیچ با اشرتاک هزارها شهروند، اعم 

به  جوانان  و  بزرگان  دولتی،  غیر  و  دولتی  نهادهای  از 

نداریم،  فراقانونی  با شعار »خواست  مرد،  و  زن  شمول 

برق و رسک حق ماست«، تظاهراِت مساملت آمیز کردند 

و خواهان رسید گی به خواسته های قانونی و مرشوع شان 

از سوی حکومت مرکزی شدند. 

حرکت دادخواهانۀ غوریان زیر نام »حرکت راه و روشنی« 

اسفالِت  می شود،  گفته  که  گردید  راه اندازی  درحالی 

رسک غور-کابل و غور-هرات پس از سال ها دادخواهی و 

انتظار که امید می رفت هزینۀ ساخت اسفالت این رسک 

شامل بودجۀ مالی سال آینده شود، بار دیگر در بودجۀ 

مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته نشده است. 

و  رییس جمهور  این،  از  پیش  که  است  درحالی  این 

غور امروزی به حیث والیت در سال 1337 

وارد  و  شده  شناخته  رسمیت  به  خورشیدی 

از  غور  گردید.  افغانستان  اداری  تشکیالت 

لحاظ تشکیل اداری  دارای  9  واحد اداری 

و یک مرکز به نام فیروزکوه می باشد. حدود 

یک ملیون نفر جمعیت دارد. در مدت هفده 

در  رسک  کیلومرت   ۱۲ تنها  گذشته،  سال 

مرکز این والیت اسفالت شده است. غور از 

نگاه وضعیت معیشتی و تنگدستی اقتصادی 

سی ودومین والیت کشور به شامر می رود. 

می  محسوب  سوم  درجه  والیات  جمله  از 

منابع  داشنت  وصف  با  غور  والیت  گردد. 

هریرود،  خروشان  دریای  سه  کافی  آبی 

فرارود و مرغاب، هنوز مردم این والیت در 

دیزلی  جرناتورهای  برق  از  فیروزکوه  شهر 

با پرداخت باالتر از ۴۵ افغانی در برابر فی 

کیلووات برق استفاده می کنند. در حالی که 

آن  دهکده های  و  اداری  واحدهای  سایر 

از  خانه های شان  ساخنت  روشن  برای  هنوز 

برق های سولری شخصی و الکین استفاده 

افغانستان   مردم  اکرث  برای  غور  می کنند. 

تصویری است از انزوای طبیعی، بی چارگی 

اما  نام دار.  مردم  از  کتله یی  یک  فقر  و 

حکومت   آمدن  کار  روی  از  بعد  متاسفانه 

و  اساسی  توجه  غور  در  افغانستان،  فعلی 

غور  مردم  است.  نگرفته  صورت  بنیادی 

با  و  گرفته اند  قرار  سیاسی  انزوای  یک  در 

ابعاد گوناگون مواجه  از  مشکالت متعددی 

است. خوشبختانه این مردم از شانزده سال 

مشکالت شان  حل  منظور  به  بدین طرف 

متوسل  مساملت آمیز  مدنی  حرکت های  به 

شدند.

اسفالت  غور  مردم  خواست   بزرگ ترین   

برق  بند  اعامر  و  کشور  مرکزی  شاهراه 

این  مربم  نیاز  و  جدی  اولویت  عنوان  به 

طی  را  خواست شان  این  می باشد.  والیت 

گذاشتند.  منایش  به  مدنی  حرکت های 

این  از  سال  شانزده  که  هنوز  تا  متاسفانه 

تبعیض حکومت وحدت ملی در برابر شهروندان غور

خواست فراقانونی نداریم، برق و رسک حق ماست

گزارش

هیات موظف با اذعان بر حقانیت 
»حرکت راه و روشنی«  و مرشوعیت 
مجموع مطالبات، تفاهم نامه یی را با 

هیأت اعزامی مرکز به امضا رساندند و 
خیمه های تحصن را بعد از 23 شبانه روز 

جمع کرده و به اعرتاضات شان پایان 
دادند.

وزیر نورانی
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به والیت غور،  رییس اجرایی در سفرهای والیتی شان 

نیازهای  به  رسیدگی  و  گردن دیوار  اسفالت رسک  وعدۀ 

با  اکنون  بودند.  داده  را  والیت  این  شهروندان  اولیۀ 

شده  فاش  ملی،  شورای  به  مالی  بودجۀ  سند  فرستادن 

است که رهربان حکومت وحدت ملی با توجه به شعارها 

اسفالت  دیگر  بار  غور،  شهروندان  به  وعده های شان  و 

پنج  ظرفیت  به  سولری  برق  اعامر  و  مرکزی  شاهراه 

میگاوات در این والیت را در سند بودجۀ سال آینده در 

نظر نگرفته اند.

در پیوند به حرکت دادخواهانۀ راه و روشنی غور، در سایر 

والیات مثل کابل، هرات، مزار، فراه، بادغیس، پکتیا، 

حامیتی  حرکت های  کشور،  والیات  دیگر  و  بدخشان 

فشارهای  نتیجۀ  در  گرفت.  صورت  دادخواهی  این  از 

همه جانبۀ  حامیت  و  کشور  کنار  و  گوشه  هر  از  مدنی 

و  حکومت  دادخواهی،  این  از  افغانستان  شهروندان 

حدت ملی مجبور گردید که به تاریخ 29 عقرب 1396 بر 

اساس حکم شامرۀ 2572 مورخ 1396/8/24 مقام عالی 

ریاست جمهوری، هیأتی را با ترکیبی از وزارت خانه های 

غور  والیت  مرکز  به  هیات  این  کرد.  توظیف  سکتوری 

از  را  غور  والیت  شهروندان  مطالبات  و  آورده  ترشیف 

نزدیک استامع  کردند.

هیات موظف با اذعان بر حقانیت »حرکت راه و روشنی«  

و مرشوعیت مجموع مطالبات، تفاهم نامه یی را با هیأت 

را  تحصن  خیمه های  و  رساندند  امضا  به  مرکز  اعزامی 

بعد از 23 شبانه روز جمع کرده و به اعرتاضات شان پایان 

دادند. بخش های مهم تعهدات این تفاهمنامه قرار ذیل 

است:

1- هیت اعزامی مرکز تعهد می مناید که ازطریق وزارت فواید عامه در بهار سال 1397 از 

از  را  آن  کیلومرت   100 اقل  حد  اسفالت  کار  غور،  والیت  مربوط  رسک  کیلومرت   380 جمله 

مرکز فیروزکوه به طرف هرات و کابل مساویانه آغاز کند. هزینۀ آن شامل سند بودجۀ ملی 

حکومت  سوی  از  سال  پنج  مدت  ظرف  در  رسک  این  متباقی  اعامر  می گردد.   1397 سال 

صورت خواهد گرفت. همچنان با اعتبار از تاریخ امضای این توافقنامه، در مدت دو هفته تیم 

تخنیکی، جهت رسوی و بازنگری رسک مذکور به غور اعزام می شود.

وزارت  طریق  از  وقت  ارسع  به   1397 سال  برای  پالن شده  رسک های  تدارکاتی  پروسۀ   -2

محرتم فواید عامه تکمیل  گردیده و کار عملی آن ها آغاز می گردد.

3- هیات ریاست جمهوری متعهد است که کود جدید بودجوی تحت نام )شاهراه عمومی غور( 

را در سال مالی 1397 از طریق وزارت مالیه درج سند بودجه ملی می کند.

و  آغاز می گردد  تعلل  بدون  اول سال 1397  در  فیروزکوه  برق سولری  میگاوات  پنج  کار   -4

روند کار پروژۀ بند برق پوزۀ لیچ با رسعت بیش تر ادامه میابد و در سال 2019 به پایۀ اکامل 

می رسد.

طور  را  غور  والیت  مشکالت  از  مفصلی  گزارش  جمهوری،  ریاست  عالی  مقام  هیات   -5

ویژه ترتیب کرده و با حضورداشت منایندگان والیت غور به مقام عالی ریاست جمهوری  و 

وزارت های مربوطه در میان می گذارد. به منظور حل آن از هیچ گونه مساعی دریغ منی ورزد.

بعد از امضای تفاهمنامه بین هیات اعزامی و »حرکت راه و روشنی« سند بودجۀ مالی سال 

۱۳۹۷ جهت رأی گیری به پارملان افغانستان فرستاد شد، 130 تن از وکالی مردم در پارملان 

به دفاع از داعیۀ حق طلبانۀ غوری ها، جلسۀ عمومی را به رسم اعرتاض برای ده دقیقه ترک 

کردند. و هشدار دادند که اگر به خواست های مرشوع مردم غور رسیدگی نشود، سند بودجۀ 

مالی سال 1397 را تصویب نخواهند کرد.

اعضای حرکت راه و روشنی به این باورند که در صورتی که مسئوالن حکومت بیش تر از این به 

خاطر عملی شدن وعده هایش تعلل کنند، دادخواهی بعدی بسنت دروازه های ادارات حکومتی 

و شکایت از رهربی حکومت وحدت ملی به سازمان ملل خواهد بود. شهروندان غوری ادعا 

می کنند که عملکرد حکومت وحدت ملی مانند حکومت آقای کرزی در برابر شهروندان غور، 

تبعیض آمیز می باشد. 
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حقوق برش، حقوق پایان ناپذیر انسان است. حقوقی که هر انسان به محض تولد تا پایان عمر بایست 

از آن بهره ور باشد. این حقوق مطلق است و به هیچ وجه سلب شدنی و قابل معامله نیستند. مسئولیت 

حراست از این حقوق را دولت و دولت مردان به دوش دارند.

تجربه های تاریخ ما نشان می دهند که این حقوق در افغانستان پایان پذیر و سلب شدنی اند. از حاکم 

تا زورمند، از تفنگ دار تا مفسد و از سیاست مدار تا رسمایه گذار در هر فرصتی که برایشان دست داده 

است، حقوق شهروندان مظلوم و بی دفاع را تا توانسته اند سلب کرده اند. در واقع مردم افغانستان، یکی 

از قربانیان نقض گسرتدۀ حقوق برش در جهان اند. بیش از چهار دهه جنگ این کشور را به گره گاه نقض 

حقوق انسان در جهان مبدل کرده است. 

صحت  و  آموزش  غذا،  صحی،  آشامیدنی  آب  یعنی  خویش  حقوق  ابتدایی ترین  به  افغانستان،  مردم 

مبدل  ما  امروز  جوان  نسل  دغدغه های  از  یکی  به  کاریابی،  ندارند.  دسرتسی  کیفیتی  معیارهای  با 

شده است. بی کاری سبب اصلی روآوری جمعیت عظیمی از جوانان به جنگ، اعتیاد و فرار به سوی 

کشورهای خارجی گردیده است. 

سیاست اپارتاید قومی حکومت، مردم را به دسته های گوناگون مبدل کرده و فرصت ملت شدن و با هم 

بودن مردمان این رسزمین را گرفته است. مردم در پناه این سیاست، خود را در جزایر تنها و جدا بافته 

از تنۀ حکومت-دولت می بینند.  نقض حقوق زنان در کشور به گونۀ ساختاری ادامه دارد. ساختارهای 

زن ستیز نه تنها در سطح قرا کشور وجود دارند؛ بلکه دامان ادارات دولتی و حتا دانشگاه های کشور را 

نیز گرفته است.  لت و کوب شهروندان، توسط زورمندان و حامیت از آن ها توسط حکومت، یکی از 

نگرانی های جدی و روزمرۀ مردم است.

دسرتسی به اطالعات، یکی از جملۀ حقوق شهروندی شمرده می شود. ولی متاسفانه حکومت با ایجاد 

محدودیت های بروکراتیک در ادارات دولتی، مانع دسرتسی مردم به خصوص خربنگاران به اطالعات 

گردیده است. خشونت و برخورد غیر انسانی با خربنگاران، یکی از موارد نقض حقوق انسانی در کشور 

می باشد. 

توسط  دادخواه  انسان  چند  جان  گرفنت  و  تفنگ  و  تیر  با  تحصن کنندگان  و  مظاهره کنندگان  رسکوب 

حکومت، همچنان ایجاد محدودیت برای برگزاری تجمعات و گردهامیی ها، از نشانه های رصیح نقض 

حقوق مدنی و سیاسی شهروندان این کشور  توسط دولت مردان است. تامین امنیت اجتامعات سیاسی 

و مذهبی، یکی از وظایف اساسی حکومت در برابر شهروندان کشور می باشد که متاسفانه حکومت در 

این امر ناکام بوده است. افزایش حمالت انتحاری و جان باخنت هزاران شهروند این کشور طی سال 

جاری و سال های گذشته این پیام را در اذهان مردم القاء کرده است که هیچ کسی به شمول کودکان 

و  زنان در این کشور در امان نیستند.

تلفات ملکی در جنگ های طرفین، ماین گذاری ها و مبباردمان های هوایی بدون دقت جان ده ها طفل، 

زن و مرد این کشور را گرفته و آسیب های فراوان مالی و جانی برای شهروندان این کشور به جا گذاشته 

است.  روزانه بیش تر از 100 جسد نیروهای امنیتی روانۀ خانه های شان می گردد. اما دولت در قسمت 

تامین حقوق اطفال و زنان این شهدا بدون در نظرداشت معیارهای حقوق برشی و با تعلل برخورد می 

کند. شواهد نشان می دهد، مجروحینی که از میدان های جنگ برگشته اند، دولت توجه جدی در قسمت 

تداوی و مراقبت آن ها انجام نداده است.

مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان)مجام( به عنوان یک نهاد مسئول مدنی، ضمن ابراز نگرانی جدی در 

در  دولت مردان  و  نیروهای خارجی  زورمندان،  توسط  پیامنۀ نقض رصیح حقوق برش  افزایش  قسمت 

کشور، خواهان توجه بیش تر حکومت برای تامین حقوق انسانی شهروندان است. مجام همچنان نکات 

زیرین را به عنوان خواست های برحق مردم افغانستان به خصوص قربانیان نقض حقوق برش، پیشنهاد 

کرده خواستار اخذ تصمیم از جانب شخص رئیس جمهوری و اراکین مسئول می باشد:

دستگاه های  و  جمهوری  ریاست  از    .1

می کنیم  تقاضا  جداً  کشور  قضایی  و  عدلی 

پایان  نقطۀ  معافیت  حاکم  فرهنگ  به  تا 

گذاشته؛ اعتامد از دست رفتۀ مردم به نظام 

و ارزش های حقوق برشی را اعاده کنند. 

تحکیم  امر  در  تا  می خواهیم  دولت  از    .2

ورشط  بی قید  محاکمۀ  و  قانون  حاکمیت 

ناقضین حقوق برش به خصوص حقوق زنان 

و کودکان ارادۀ سیاسی قابل اعتامدی را به 

مردم نشان دهند.

ملکی  آسیب دیدگان  به  غرامت  پرداخت   .3

باید  دقت  بدون  مبباردمان های  و  جنگ ها 

برای  امر هرچند  این  پیگیری جدی گردند. 

رسیدن به عدالت کمک منی کند اما می تواند 

خشونت  به  توصل  در  را  قربانیان  ارادۀ 

بازدارنده باشد.

تامین  راه  یگانه  عدالت  به  دسرتسی   .4

اعتامد مردم به حکومت و نظام است.  مبارزه 

با فساد گسرتده در عرصه های خدمات ملکی 

ناقضین  دست  می تواند  امنیتی  سکتور  و 

حقوق برش را از گلوی مردم کوتاه کند.

5. برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت 

و تامین صلح دولت باید با محمکۀ بین املللی 

جزا همگام شده و قربانیان را برای رسیدن به 

عدالت کمک کند. 

از  شهروندان  مصئونیت  و  امنیت  تامین   .6

اساسی ترین مسئولیت های حکومت است. 

شهروندان  از  دفاع  در  دولت  میان  این  در 

مسئولیت  برش  حقوق  مدافعین  و  مسئول 

بیش تر دارد. 

اعالمیۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در 
پیوند به روز جهانی حقوق برش
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