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قانون برهمگان یکسان
تطبیق شود
حفیظ اهلل زکی
فســاد اداری در افغانســتان به یک معضل الینحل تبدیل شده
و توان حکومت را در مبارزه با فســاد به چالش گرفته است .اما
حکومت برای جلب اعتماد جامعه جهانی ناچار اســت مبارزه با
فساد را جدی گرفته و مشکالت و چالش های پیشرو را با تال ش
همه جانبه و همکاری جامعه جهانی از مسیر راه بردارد .حکومت
وحدت ملــی از آغازین روزهای فعالیتش مبارزه با فســاد را در
اولویت سیاســت های خود قرار داد .ولی علیرغم شعارهایی که
از سوی مقامات بلند رتبه دولتی در رابطه با مبارزه با فساد داده
شده؛ این روند تا هنوز با کندی به پیش رفته و در بسا موارد حتا
به بن بست انجامیده است.
اگرچه ویروس فســاد در تمام ادارات افغانستان سرایت کرده و
اغلب کارمنــدان دولتی به این ویروس آلوده شــده اند؛ اما این
مسأله کامال روشن است که حجم وسیع ،گسترده و سیستماتیک
فساد از ســوی مقامات عالی رتبه دولتی صورت می گیرد .مسأله
کابل بانک یکی از موارد مهم و پرجنجال فســاد در افغانســتان
به شــمار می رود که حیثیت و اعتبار سیاسی حکومت را در نزد
جامعه جهانی خدشه دار کرد .اما این پدیده بزرگ فساد در زمان
حکومت قبلی حل ناشــده باقی ماند و هیــچ اقدام مؤثری برای
دستگیری و محاکمه افراد مظنون صورت نگرفت.
رییس جمهور حکومت وحدت ملــی در روزهای اول کاری خود،
پرونده کابلبانک را دوباره روی کار کرد و دســتور داد تا جریان
بررســی پرونده های متهمین با شفافیت و قاطعیت تمام به پیش
برده شــود .البته این امر در آغاز امیدواری ها و خوشبینی های
زیادی به وجود آورد؛ و لی با گذشت زمان ناکامی های حکومت در
مبارزه با فساد بیشتر برمال گردید.
تاهنوز نزدیک به ده کمیســیون در رابطه با فساد تشکیل شده
است .در این کمیســیون ها مبالغ هنگفتی بابت معاش ،اعاشه،
مصارف دفتر و سایر امتیازات به مصرف می رسد ،ولی کارکرد آنها
در راســتای مبارزه با فساد هرگز قابل توجه نبوده است .از اینرو
مردم اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست داده اند .بسیاری
بر این باورند که اراده جدی برای مبارزه با فساد در حکومت وجود
ندارد؛ زیرا مقامات بلند پایه حکومت خودشــان در فساد دست
دارند و آنها هرگز نمی خواهند علیه خود دعوا باز کنند .عده ای
هم بر این عقیده اند که اراده جدی در این راســتا شکل گرفته
است؛ اما به دلیل دست داشتن بسیاری از مقامات دولتی در فساد،
این روند با کندی مواجه می باشد.
به هرحال روند مبارزه بافســاد در افغانستان با تنگناها و موانع
بسیاری روبرو می باشــد .تعداد از افرادی که در فساد متهم می
باشــند ،اکنون در سمت های مهم و حســاس دولتی قرار دارند.
بدون شــک رسیدگی به اتهام این افراد از قدرت و توان نهادهای
عدلی و قضایی خارج می باشد.
به اعتراف مســؤالن نهادهای مبارزه با فساد ،آنها قادر به تحقیق
و بررسی مسایل فســاد در نهادهای دولتی نیستند و بسیاری از
نهادها با هیأت تحقیق این نهادها همکاری نمی کنند.
این کمیســیون ها همچنان می پذیرند که در پرونده های فساد
اداری ،در جریان محاکمه ،کشــف و تحقیق در مجموع مشــکل
وجود دارد و یک میکانیزم شــفاف و روشن کاری در این زمینه تا
هنوز به وجود نیامده است .تا کنون پرونده های زیادی به سارنوالی
فرستاده شده ،اما با گذشت سال ها از آنها خبری نیست.
این مشــکالت سبب شده که مردم نســبت به این روند بدگمان
باشند؛ زیرا در روند مبارزه با فساد:
 .1شفافیت وجود ندارد.
 .2قانون برهمه یکسان تطبیق نمی شود.
 .3افراد و پرونده ها به صورت گزینشی و با توجه به میزان زور و
پشتوانه آنها انتخاب می شوند.
 .4این روند به شکل نمایشی به پیش می رود و بیشتر جنبه های
اقناعی و تبلیغاتی آن در نظر گرفته می شود.
شــهروندان از روند مبارزه با فساد به شدت حمایت می کنند ،به
شرطی که اراده جدی از باال وجود داشته باشد و برخوردها نسبت
به افراد مختلف یکسان و شفاف باشد .حکومت و نهادهای عدلی
و قضایی نباید مســایل حاشیه ای دیگری را در تعقیب و پیگیری
پرونده های فساد مدنظر قرار دهند.

جمعیت رو به کاهش هندو و سیک های افغانستان
ســاختمان عبادتگاه هندوها در حوالی
سرک آســمایی کابل یک ســاختمان
ساده است به ســختی می شود از سایر
خانه ها تشــخیص داد ،ظاهرا پشت یک
منطقه تقریبا کم رفــت و آمد و بی زرق
و برق مخفی شــده است اما آن سوتر آن
مســجدی با معماری پیچیده و زیبایش
خودنمایی می کند .شــب ها صدای اذان
مسجد با صدای دعایی که از دهلیز معبد
هندو ها بلند می شود در هم می آمیزد.
چندین زن میانسال با لباس های زیبا از
داخل اتاق های معبد می گذرند دعا می
خوانند و شمع روشــن می کنند .هفت
اتاق به صورت دایره وار ســاخته شده و
داخل هر اتاق تندیس خدایان قرار دارد،
یک دهلیز که باقالین ایرانی فرش شــده
است دیکوراسیون آن زیبا و قیمتی است
ایــن دهلیز برای دعای جماعت اســت.
مردان از زنان جداگانه مراسم را به جای
می آورند .همچنین یــک دهلیز و یک
آشپزخانه عمومی جدا برای مردان و زنان
در داخل معبد قرار دارد .رامنث  25ساله
توضیح می دهد که این به خاطر فرهنگ
هندوهای افغان هست که اکثرا در مناطق
پشتون زندگی می کردند .در طول سالها،
مذهب هنــدو که پیروان آنــان در بین
پشتون ها زندگی میکردند نجات یافت و
رونق پیدا کرد و باعث شده که شیوه های
مختلفی از آداب و رسوم در بین هندوها
رواج پیدا کند .رامنث میگوید اگر همین
طور باال بروی به یک معبد کوچک دیگری
شــیراولی میرسی .اشاره او به الهه هندو
دوگرو است این الهه ها چندین نام دارند.
رامنث که در جمــع مردانی در یک اتاق
برای چای خوردن جمع شــدند می گوید
پشــینیان می گوید قدیم ها از پای یکی
از این خدایان در کابل شیر روان بوده به
همین خاطر آن منطقه را جوی شــیر می
نامند .البته این گفته قدیمیان است چقدر
واقعیت دارد نمی دانیم .تاریخ افغانستان
از این حکایت هــا و روایت های در باره
جامعه هندو ها و سیک ها که قرن ها خود
را متعلــق به این آب و خاک می دانند پر
است .راویل سینگ یک افغان فعال مدنی
می گوید در جالل آباد در شرق کابل یک
مکان بســیار مقدسی برای هندوها است
هندوها به این عقیده هستند که در قرن
 15گورو نانک از این منطقه بازدید کرده
است .این نشــان می دهد که هندوها در
این منطقه زندگــی میکردند .اما طبق
گفته های جامعه شناسان جمعیت اقلیت
هندو و سیک افغانستان در طول چندین
دهه گذشــته رو به کاهش گذاشته است.
احســان شــایگان محقق افغان که در
سازمان تحقیقات و مطالعات اقلیت های
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مذهبی در کابل کار می کند ،می گوید اگر
به اطالعات وشــواهدی از سال های 1970
تا بحال نگریسته شــود خواهید دید که
جمعیت هندو و سیک افغانستان خیلی به
ســرعت کاهش یافته است .در دهه هفتاد
جمعیت آنها به  700,000می رسید اما اکنون
به کمتر از  7000نفر رســیده است .به علت
ادامه جنگ ها سرشــماری دقیقی در این
مورد وجود ندارد اما هندو ها و ســیک ها
خودشــان حدس می زنند که جمعیت آنها
تا امروز کمتر از چند هزار اســت .سینگ
می گوید به طــور تقریبی در حدود 3000
نفر هندو وســیک در سراسر والیت های
کابل  ،ننگرهار و غزنی پراکنده اند .در سال
 1992یک کتله بزرگی را در حدود 220,000
تشکیل می داد این تعداد تا قبل از شروع
جنگ داخلی هم بود اما مشکل ما از زمان
آغاز جنگ داخلی شــروع شد .طبق گفته
ســینگ در طول دوره مجاهدین و جنگ
داخلــی در اوایل دهه  90بعد از ســقوط
شــوروی وضعیت اقلیت های مذهبی در
بدترین شرایط قرار داشت .سینگ اضافه
کرد ما مورد آزار و اذیت قرار می گرفتیم،
زمین های مان را بزور از ما گرفتند ،تعقیب
مان می کردند  ،به خاطر کوچکترین اعمال
دینی ،ما را می کشــتند .گــروگان گیری
هندو و ســیک در زمــان مجاهدین رایج
شده بود .بسیاری از هندو و سیک های که
با الجزیره صحبت کردند تایید نمودند که
در زمان طالبان که گروه خشــن و متعصب
بودند احســاس امنیت بیشتری نسبت به
دوره مجاهدین داشتند .در دوره طالبان از
ما خواسته شــده بود که با یک دست بند
زرد خود را در بیرون مشــخص نماییم که
هندو وســیک هستیم اما آنها ما را به حال
خودمان گذاشته بود و کاری به ما نداشت.

بعد از حمله ســال 2001امریکا بسیاری از
هندو وسیک های که کشور را ترک کرده
بودند بازگشتند از جمله سینگ ورامنث
که دوره کوتاه مدتی را در هند و پاکستان
با خانواده هایشان سپری کردند .امارنث
برادر بزرگ رامنث به زبان پشتو گفت در
اوایل حکومت کرزی ما دوران بسیار خوبی
داشــتیم .اما بعد از اینکه حامد کرزی به
قدرت رســید و گروه های مجاهدین در
قدرت ســهم گرفتند اوضاع رو وخامت
گذاشت .ســینگ می گوید آزار و اذیت
دوباره شروع شــد ،چندین تن از جنگ
ساالران کوچک و بزرگ به زور زمین های
که متعلق به هندوها و سیک ها بودند را از
آنها گرفتند .رامنث می گوید زندگی آنها
با تهدید ها وخطرها روبرو شد  ،خیلی ها
مجبور شــدند دوباره وطن شان را ترک
کنند ،در حدود صد فامیل در خوســت
زندگی می کردنــد اما به دلیل جنگ آنها
یا به هند رفتند یا به کابل آمدند ،رامنث
در ســال  2009خانواده اش را از خوست
خارج کرده وبه دهلی درهند برده است اما
خودش در کابل به کارش ادامه می دهد .او
گفت امروزهیچ هندوی در خوست نیست.
علیرغم ادامه خشونت ها در کشور آزار و
اذیت مذهبی همچنان به قوت خود باقی
اســت و آنها را مجبور می کند که کشور
را ترک کننــد .درمعبد مرد دیگری گفت
معبد ما تابحال مورد تهدید قرار نگرفته ما
مراسم مان را در کمال آرامش برگزار می
کنیم .ما به هیچ کسی آسیب نمی رسانیم
چرا کسی به ما آسیب برساند .وضع امنیت
برای همه خراب است فرقی نمی کند هندو
باشی یا مسلمان وقتی صبح خانه را ترک
می کنی معلوم نیســت شب زنده خانه بر

میگردی یا نه  .در 29دسامبر  2016یک
افغان سیک به نام نیرموهانسینگ توسط
یک مرد مسلح در کندز کشته شد .کندز
چندین بار مورد حمله طالبان قرار گرفته
است .هندو و ســیک های افغان از نرندا
مودی نخســت وزیرهند درخواست کرده
اند که هندو و سیک های که درافغانستان
باقی مانــده اند را نجات دهنــد آنها از
نخست وزیر خواستند به آنها درهند پناه
دهند.
طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان،
افغانســتان بعد از سوریه دومین جمعیت
بزرگ از پناهندگان را تشکیل می دهند.
طالبان مناطق بیشتری را پس از  15سال
به تصرف خــود در آوردند .حتی داعش
و گروه های اســامگرای افراطی نیز در
برخی از مناطق ریشــه دوانده است .هر
چند علیرغم بی میلــی رامنث به قبول
این واقعیت ،شایگان اصرار دارد هندوهای
افغانســتان به خاطر تبعیــض مذهبی و
محرومیت هــای اجتماعی افغانســتان
را تــرک می کننــد .حــوادث تبعیض
سیستماتیک نهاد ها درسر خط خبرهای
محلی قرار گرفته است ،و خیلی از مواردی
پنهان مانده و گزارش نمی شــود .سینگ
می گوید تحمل پذیری جامعه ما کم است
 .ما نمیتوانیم اعتقادات مــان را آزادانه
بگوییم .فرزندان ما به خاطر اذیت و آزار
نمی توانند بــه مکتب بروند .ما حتی نمی
توانیم طبق اعتقادات مان مرده های مان
را بسوزانیم مردم ما را با سنگ میزنند .در
سال 2012مکانی برای سوزاندن مرده گان
مان توسط افراد زورمند مسلح غصب شد
 ،مردم مانع برگزاری مراســم مان شدند.
در طول ســال ها جنگ و درگیری های
داخلی اقلیت ها در افغانســتان مجبور به

ترک وطن شدند جایی که حتی نهاد های
بین المللی و محلی نتوانســتند وضعیت
اســف بار این اقلیت ها را کاهش دهند.
کمال ســادات وزیر فرهنگ و اطالعات
افغانســتان تایید می کند که برخورد با
اقلیت ها در افغانستان ناعادالنه است اما
می گوید دولت در زمینه رسیدگی به این
موضوعات قدم های برداشته است .کمال
ســادات به الجزیره گفت براستی رفتار
با برادران هندو و ســیک درد آور است،
آنها بخشــی از تاریخ وجامعه ما هستند.
ما برای بهبــود وضعیت تالش می کنیم.
و دولــت در مورد زمین های که گفته می
شــود از هندو ها و سیک ها غصب شده
است برنامه های روی دست گرفته است.
شایگان می گوید با اینحال این مسئله در
ادارات و سیســتم ناکارامد دولت ازسال
 2001مطرح شده اســت .نتیجه ای به بار
نیاورده اســت .پیشنویس قانون اساسی
جدید ما درحال آماده شــدن است و از
بهترین مدل های قانون اساســی جهان
الگو گرفته شده اســت هر چند ناکافی
است هنوز مشکالتی درمورد دموکراسی
دارد که باید برطرف شود مثال در ماده 62
قانون اساسی می گوید افراد غیرمسلمان
نمیتوانند رییس جمهور شود .شایگان می
گوید ایــن قانون نقایص خود را دارد  ،در
این قانون اساســی همه افغان ها دربرابر
قانون با هم برابرند اما در ماده  62خودش
را نقض می کند .عالوه بر آن دادگاه های
افغانستان مطابق قوانین اسالم عمل می
کند که مناسب اقلیت ها نمی باشد وقتی
دادگاه می رویم در همان زمان می پرسند
که آیا واقعا افغان هستیم آیا غیر مسلمان
نمی تواند افغان باشد؟
علیرغم تبعیضات ،هندو ها و سیک های
افغــان به هویت ملی شــان یعنی افغان
شناخته می شــوند .رامنث در پاسخ به
ســوال در مورد هویت اش میگوید البته
که ما افغان هستیم ،افغانستان سرزمین
من است ،ســرزمین نیاکان ما است ما به
خاک خود افغانستان وفادار هستیم .اما
اگر جان ما در خطر باشد و خانواده های
مان تهدید شوند مجبور هستیم که وطن
را ترک کنیم .در معبد هندوها مردان دور
هم جمع شدند و غذایی درست کردند در
کنار شمعی که روشن نمودند چای همراه
کشمش و میوه خشک مینوشند .آنها در
باره آینده افغانســتان کشوری که عمیقا
آن را دوســت دارند صحبت می کنند.
پیرمردی در این جمع می گوید فرزندانم
در دهلی هســتند نمی خواهم آنها فعال
برگردند هر وقت اوضاع بهتر شــد آنها
برخواهند گشــت ،همگی گفتند هر چه
خواست خدا باشد.

چگونگی باخت یک انتخابات
حریفی که توســط حزب خودش هم نفی
می شد ،تحول جمعیتی مساعد ،منابع مالی
قابل مالحظه؛ دموکرات ها همه برگ های
برنده را برای کســب موفقیت در انتخابات
ریاست جمهوری داشتند .ولی ،آنها قربانی
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راهبرد فاجعه بار خود شــدند و سرانجام
شکست خوردند.
باراک اوبامــا در مصاحبه ای  ٨ماه پیش از
انتخاب به ریاست جمهوری ایاالت متحده
درسال  ٢٠٠٨می گفت« :تغییری که رونالد
ریگان در آمریکا به وجود آورد را نیکسون
و بیل کلینتون نتوانستند ایجاد کنند» .این
هنرپیشه پیشین کشــور را «در مسیری
اساســا متفاوت انداخت» ( .)١پیام اوباما
روشــن بود :نشــان دهد که او به خالف
خانم هیالری کلینتــون ،رقیب اصلی اش
در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات یک
«رییس جمهوری تغییر خواهد بود».
هشت سال بعد ،در ایاالت متحده هیچ چیز
به طور بنیادین تغییر نیافته اســت .آقای
اوباما که در بحبوحه شــدیدترین بحران
اقتصادی کشور پس از سال های دهه ١٩٣٠
به کاخ سفید راه یافت ،در وهله اول کوشید
مانع از فروپاشی کلی اقتصاد شود .او با آن
که با طرح تقویت اقتصــادی  ٨٠٠میلیارد
دالر ی خود از جزم ریاضت اقتصادی فاصله
گرفت ،ســعی کرد که دیگر مبانی باورهای
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نئولیبــرال را محترم شــمارد و از انجام
هرگونه اقدامی که به «اعتماد موسسات و
شرکت ها » آسیب برساند خودداری کرد و
به یاری نهادهای مالی ،از جمله آنهایی که
مسئول بحران بودند ،شتافت.
هنگامی کــه درماه اپریل ســال ،٢٠١٥
خانم کلینتون نامزدی خود برای ریاســت
جمهــوری را اعالم کرد ،عالیم هشــدار
دهنده کم نبود :دموکرات ها در انتخابات
میان دوره ای ســال های  ٢٠١٠و  ٢٠١٤به
سختی شکســت خورده بودند ،وضعیت
اقتصادی کم رمق بود و جنبش های «تی
پارتی» در جناح راســت و «اشــغال وال
استریت» در جناح چپ حاکی از نارضایتی
جوشــانی بود .بنابراین در فضایی آکنده
از نارضایتی رشدیابنده بود که بانوی اول
اسبق و سناتور و وزیر امورخارجه پیشین
حکومت ،که تجســم زنده حفظ وضعیت
موجود بود ،کارزار انتخاباتی خود را آغاز
کرد.
او از حمایت تقریبا یکپارچه نخبگان حزب
دموکرات -کادرهای دائمی حزب  ،تامین

کنندگان مالــی ،نمایندگان ویژه (اعضای
کنگره یا شــورای ملی حزب)  -برخوردار
بود و همه آنها از مدت ها پیش براین باور
بودند که کاخ ســفید حق اوســت .آقای
اوباما معاون خــود جو بایدن را از نامزدی
منصرف کرد و ســپس به حمایت از خانم
کلینتون در دوئل خشــن علیه آقای برنی
ســندرز در انتخابات مقدماتی پرداخت.
ضربه رعدآسای  ٨نوامبر نمی تواند جدا از
تصمیم حزب دموکرات در حمایت از خانم
کلینتون ،به رغم فضای عمومی خشــم
مردمی ،درک شود.
مشــاوران خانم کلینتون از این که آقای
ترامپ تنها مانع راه یابی او به کاخ سفید
باشد خشنود بودند :او درطول مبارزات
مرحلــه مقدماتی مطالب نژادپرســتانه
بســیاری گفته ،بیگانه ستیز و جنسیت
گرا بوده و خلق و خــوی غیرقابل پیش
بینــی اش رای دهنــدگان را متقاعد
کرده بود که او برای ریاســت جمهوری
«ســاخته نشده» اســت  -دستکم این
چیزی بــود که گروه هــای نظر دهنده

دستچین شــده توسط استراتژیست های
دموکرات نشــان می دادنــد ...به خالف
آقایان ترامپ و ســندرز ،خانم کلینتون
در انتخاب یک شــعار دچار مشکل بود:
او بیش از  ٨٥شــعار متفاوت را آزمود و
سرانجام بر شــعار بی روح «اتحاد قدرت
مــی آورد» () Stronger together
روآورد ( .)٢نامزدی او آنقدر فاقد محتوا
بود که در فبروری  ،٢٠١٦جوئل بننسون،
مشاور امور نظرسنجی در نامه ای انتقادی
از جان پودســتا مدیــر کارزار انتخاباتی
می پرســید« :آیا کمترین ایده ای درباره
محتوای پیام اصلی او داریم ()٣؟».
درطول کارزار انتخاباتی ســال  ،٢٠١٢آقای
اوباما رقیب جمهوری خــواه خود ویالرد
میت رامنــی را به عنوان یــک ثروتمند
بی احســاس مایل به منتقل کردن شــغل
آمریکاییان به خــارج معرفی می کرد .این
شیوه حمله به او امکان داد که به قدر کافی
از آرای کارگران سفید پوست برای پیروزی
در ایالت های پنســیلوانیا ،ویسکانسین،
اوهایو و میشــیگان برخوردار شود .ایالت
هــای صنعت زدایی شــده «کمربند زنگ
زده» که درحوالی دریاچه های بزرگ شمال
قراردارند .آقای ترامپ ،مولتی میلیاردری
که هرگز در استخدام مهاجران غیرقانونی
و اعمال فشــار بر کارآفرینان خرد تردید
نکرده بود نیز هدف مناســبی برای چنین
حمله ای به نظر می رســید .اما ،شرکت ها
و درآمد های شخصی خانم کلینتون که با
پول موسسات چند ملیتی تامین می شد -
بین جنــوری  ٢٠١٣و ژانویه  ،٢٠١٥او ٧.٢١
میلیون دالر برای ایراد  ٩٢سخنرانی ،عمدتا
برای مدیران موسسات بزرگ ،دریافت کرده
بود  -و کارزار او نمی توانســت چندان با
منافع وال استریت که او را ازنظرمالی تامین
می کرد ،متفاوت باشد.
شکســت هیالری کلینتون دقیقا مشخص
است
شــاید با پی بردن به این که خانم کلینتون
توان جلب نظر به حال خود رهاشــدگان
جهانی گری و صنعت زدایی را ندارد ،گروه
کارزار انتخاباتی او به راهبرد هویتی روآورد.
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