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توجه به سیاست
و نادیده گرفتن
دیگر عرصه ها
افغانستان شدیدا سیاست زده شده است .عمده ترین مسایل در
کشور سیاســت و امنیت هستند .امنیت به عنوان گمشده مردم
افغانستان نزدیک به نیم قرن بوده و در همین مدت نیز مردم به
مسایل سیاســی به نحوی می پردازند که دیگر همه چیزشان و
زندگی شان شده اســت .نگاهی به رسانه های همگانی ،صحبت
های عادی مردم ،اکثر برنامه های تولیدی رســانه های کشور،
حــوادث و رخدادها ،برنامه های مقامات عالی رتبه دولتی و ...بر
محور این دو مقوله می چرخند.
ســرمایه گذاریها و توجه به موضوعات مهــم نیز به همین دو
موضوع برمی گردند .دولت افغانســتان اکثرا مصروف مســایل
امنیتی و سیاسی است.
زمانی که بودجه ملی را نیز بررسی کنیم ،اهمیت بخش امنیت را
در دیدگاه دولت افغانستان در می یابیم .امنیت بیشترین هزینه
را برای دولت افغانســتان دارد .وزارت های دفاع و داخله نیز از
بزرگترین وزارت خانه در کشور هستند.
عرصه های فرهنگی ،صحت ،ورزش ،مســایل مربوط به زنان و
جوانان و کودکان ،تفریحات همه از دید دولت به طور وســیعی
مغفول مانده اند .ساالنه هزاران قطعه آثار باستانی یا از بین می
روند و یا توســط قاچاقبران به خارج از کشور قاچاق می شوند.
برنامه های فرهنگی و هنری برای رشــد اســتعدادهای جوان
محدود به چند برنامه تربیه افراد غیر حرفه ای در موسیقی می
شــود و دیگر زمینه های از ادبیات و ســینما و تیاتر و  ...در بی
توجهی دولت و نبود بودجه وضعیت نابسامانی دارند.
فضایی برای ورزش در شــهرهای کالن کشور تقربیا به صورت
استندرد وجود ندارند.
باشگاه های ورزشی نه امکانات دارند و نه توجه می شوند .برای
تفریحات و صحت زنان که هیچ فکری نشــده است .نه فضایی
برای ورزش و نه فضایی برای تفریح.
معدود پارک های شــهر کابل تبدیل به مکانی امن برای خرید و
فروش و استعمال مواد مخدر شده اند.
بخش صحت در کمبود ظرفیت های مســلکی و انسانی و نبود
بودجه الزم وضعیت بهتری ندارد .شــفاخانه ها و کلینیک های
خصوصی نیز صحت را تبدیل به تجارتی سودآور نموده اند .تولید
دارو در افغانستان در سطح خیلی پایین وجود دارد و تقریبا همه
داواها از کشورهای دور و نزدیک وارد کشور می شوند .واردات
دواهای بی کیفیت که بیشــتر از فایده شان برای بیماران ضرر
می رســانند ،امری طبیعی در کشور است .فساد اداری حاکم بر
ادارات و نبود مراکز کنترول کیفیت و استندرد که واقعا واردات
داروها را نظارت نمایند ،نیز مزید بر علت شــده و زمینه را برای
صدمه دیدن بیشتر مردم افغانستان فراهم ساخته اند.
بازار مواد غذایی نیز در بی برنامه گی و موجودیت فساد اداری،
برای مردم فاجعه بار شــده است .مواد غذایی که وارد می شوند
کمتر کنترول کیفیت می شــوند و عالوه بــر آن ،نه نگهداری
درست می شــوند و نه در محیطی مناسب به فروش می رسند.
از کراچی هایی که در کنار ســرگ هــا و جویها به عرضه مواد
غذایی می پردازند تا دوکان هایی که در شماری مناطق از جمله
مندوی بــه صورت کامال غیر صحی به تهیه و عرضه مواد غذایی
می پزدازند ،همه صحت مردم افغانستان را نشان گرفته اند.
اندک برنامه ها و یا اعالناتی که در مورد حفظ الصحه و بهداشت
از رسانه ها به نشر می رسد و یا در کوچه ها و خیابانها دیده می
شــوند نیز اکثرا فاقد نکات علمی و خصوصیات آگاهی دهی و
جذب مخاطب می باشند.
بنا بر این ،طبیعی اســت که میزان بیماری های العالج و صعب
العالج در کشــور به شــدت باال برود و بخــش قابل توجهی از
مســافران به مقصد کشــورهای همســایه و دور و نزدیک از
افغانســتان نیز مسافرانی باشــند که به قصد تداوی خارج می
شوند.
و همه این مسایل دســت در دست هم داده باعث می شوند که
ســاالنه میلیون ها دالر برای تداوی و خرید دارو از کشور خارج
می شود .بدون شک مردم افغانستان بهایی بسیاز گزافی را برای
امور صحی و تداوی خود می پردازند.

حکومت ضعیف و خطر فعالتر شدن شکاف ها
در دوران کمپاین انتخاباتی همه نامزدان
ریاســت جمهوری ســخن های شیک و
شسته و رفته می زدند .عدالت اجتماعی،
برابری ،حقوق شــهروندی ،دموکراسی
و حقوق بشــر از مفاهیم بود که سر زبان
ها بــود .اگر چه همه کاندیدان ریاســت
جمهوری ،سخن شــیک می گفتند اما،
توجه اکثریت شــهروندان افغانســتان
متوجه کاندیدان پیشتاز بود .اشرف غنی
احمدزی و عبداهلل عبداهلل دو کاندید بود
که بیش از همــه توجه را به جلب نمود و
در نهایت بیشــترین رأی را نیز همین دو
از آن خود نمــود .در نهایت امر ،قدرت
سیاسی بر اســاس توافق سیاسی میان
اشــرف غنی ،رئیس جمهــور و عبداهلل
عبداهلل ،رئیس اجرائیه تقســیم گردید.
سخن این دو انتظارات را میان شهروندان
افغانستان خلق کرد .با گذشت بیش از دو
سال از شکل گیری حکومت وحدت ملی
اما ،انتظارات مردم و شهروندان افغانستان
پاسخ داده نشده است.
برابری افغان ها و حذف سیاست حذف از
جمله شعار های شــیک رییس جمهور و
رییس اجراییه بود .اما به بســیاری ها ،از
نحوه مقرری هایی که در این مدت صورت
گرفته راضی نیســتند و آن را خالف آن
چیزی نشــان می داند که آنها شعار داده
بــود .اگر از کارمندان دولــت در ادارات
مختلف بررسی صورت بگیرد بدون شک
این نکته برمالتر می شــود .این مسأله ما
را به این باور می رساند که در افغانستان
هنوز محدود اندیشی های قومی و سمتی
غلبــه دارد و این تفکر سیاســت ها و
راهبردهای ملی را تحــت تأثیر قرار می
دهد .در این مورد به چند نکته اشاره می
کنم.
اول؛ در سیاســت افغانســتان قــوم به
عنوان یک عنصــر فعال از دیر باز مطرح
بوده است .از اساسا جنگ ها و منازعات
خونین که در گذشــته تجربه نموده ایم،

رضا رها

بخش شان به خاطر شکاف های قومی میان
گروه های قومی بوده است .جهت گیری ها
و تعامل های سیاســتمداران ما در بیش از
یک دهه گذشــته را عنصر قومی مشخص
می نموده است .اگر چه در مواردی زیادی
تالش شــد که نخبگان سیاسی بر اساس
منافع شخصی خود عمل نماید اما شکست
های آن ها در نهایت ســبب شد که دوباره
به دامن قوم بخیزد .با این حال ،در ســال
های اول حکومــت جدید(  2001میالدی تا
 )2009کمتر موردی دیده شــده است که
گروه های قومی در افغانستان در برابر هم
صف آرایی نماید .همه به نوعی در اتحاد در
برابر گروه های تندرو و دهشت افکن قرار
گرفته بودند .احساس همه گروه های قومی
یکی و مشترک بود .همه فکر می کردند که
دشمن مشترک و اهداف مشترک در پیش
رو دارند.
از  2009به این سو تغییرات در نگرش ها و
جهت گیری های نخبگان سیاسی در رأس
قدرت در برابر گروه طالبان به وجود آمد که
سبب دگرگونی ها در بافت اجتماعی جامعه

نیز شــد .از آن زمان به بعد بیش از آن که
همگرایی در میان گروه های قومی تقویت
شده باشــد ،هر روز تضعیف شده است.
گروه های قومی در افغانســتان احساس
داشتن دشمن مشــترک ندارد .دیوارهای
اعتماد نازک و نازک تر شده است .اعالن
کابینــه از حکومت وحــدت ملی و رأی
نیاوردن کاندید وزیران هزاره و ازبیک تبار
اما ،شــکاف های قومی را فعال تر ساخت.
واکنش هــای که بعد از رد شــدن نامزد
وزیران هزاره و ازبیک تبار صورت گرفت
بیانگر فعال شــدن دوباره شــکاف های
قومی است .این شــکاف با لیست مقرری
های رئیس جمهور در اداره امور تشــدید
یافت .همه انگشت انتقاد باال نمود و رئیس
جمهور را متهم به قومگرایی نمود.
شکاف قومی یک شــکاف تاریخی است.
بدین معنی که از دیر باز ،وجود داشــته
است و فعال بوده است .اما درجه و میزان
فعال بودن آن بســتگی عام و تام با رفتار
نخبگان سیاســی داشته است .رفتار های
فاشیستی نخبگان سیاسی شکاف قومی را

فعال و فعال تر نموده است .رفتار های ملی
نخبگان سیاسی اما ،نتیجه مطلوب داشته
است و شکاف های قومی را کمرنگ نموده
است.
در کنار شــکاف قومی که این روز ها فعال
گردیده اســت به نظر می رسد که شکاف
جنســیتی نیز فعال شده است .تظاهرات
تعــدادی از زنان در کابــل مبنی بر عدم
حضور زنان در کابینــه حکومت وحدت
ملی نشانگر فعال شدن شکاف جنسیتی
است .این شکاف مبتنی بر تقسیم پایدار
جمعیت بر مبنای زن و مرد است .از شکاف
قومی تاریخی اســت .شکاف جنستی اما
ساختاری است .شکاف قومی اگر بوی کهن
ســنت و قبیله گرایی را می دهد ،شکاف
جنسیتی بوی خوش تحول و دگرگونی را
به همراه دارد .شکاف قومی اگر ویران گر
بوده است .شــکاف جسنیتی اما ،ویرانگر
نیست .شکاف جنســی رابطه مستقیم با
میزان آگاهــی دارد .افزایش آگاهی زنان
باعث شده است که ســخن از سهم خود
فارغ از قوم بزند.

سهم ادیان مختلف در تروریسم
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برخالف آنچه افراد متعصبی چون بیل ماهر
ادعا میکنند ،مسلمانان از مردم سایر ادیان
خشنتر هستند .در بسیاری از کشورهای
جهان اسالم ،نرخ قتل نســبت به ایاالت
متحده بسیار کمتر است.
اما درمورد خشــونت سیاسی باید گفت در
قرن بیســتم پیروان میراث مسیحی کلک
دهها میلیون نفــر از مردم را در جنگهای
جهانی و سرکوبهای اســتعماری کندند.
چنین قتلعام گســتردهای به این خاطر
اتفاق نیفتاد که مسیحیان اروپایی متفاوت
یا بدتر از دیگر انســانها هســتند؛ بلکه
علتش این بود که آنــان در صنعتیکردن
جنــگ و دنبالکردن نوعــی الگوی ملی،
پیشتاز بودند .گاهی اوقات اینطور استدالل
میکنند که آنان نه به نــام دین که به نام
ناسیونالیســم رفتار میکردنــد؛ اما واقع ًا
چقدر سادهلوحانه است .دین و ناسیونالیسم
بهدقت در هم تنیده شــدهاند .پادشــاه

 کارتون روز

بریتانیا رئیس کلیســای انگلستان است؛
البته این قضیه حداقل در نیمۀ نخست قرن
بیستم مهمتر بود .کلیسای سوئد کلیسایی
ملی است .اسپانیا؟ آیا اســپانیا و مذهب
کاتولیک واقع ًا با هــم بیارتباط بودند؟ آیا
کلیسا و احساسات فرانسیسکو فرانکو به
آن ،در جنگ داخلی هیچ نقشی نداشتند؟
آیا مرگ فقط برای همســایه است؟ بیشتر
خشونتهای مسلمانان نیز بهوسیلۀ اَشکال
ناسیونالیسم مدرن ایجاد میشود.
گمــان نمیکنم مســلمانان در تمام قرن
بیستم بیشــتر از حدود دو میلیون نفر را
در خشــونتهای سیاسی کشــته باشند.
بیشتر این کشتهها به جنگ ایران و عراق
در ســالهای  ۱۹۸۰تا  ۱۹۸۸و جنگهای
اتحاد جماهیر شــوروی و جنگهای بعد
از فروپاشی شــوروی در افغانستان مربوط
اســت .هرچند در این جنگها هم برخی
تقصیرها متوجه اروپاییان اســت .ائتالف
سکوالر ناسیونالیســت ترکهای جواننیز
بههنگام هجوم روســیه به آناتولی شرقی
مرتکب نسلکشی علیه ارامنه شدند.
این رقم را با آمــار صدمیلیونی اروپاییان
مسیحی مقایسه کنید :شانزدهمیلیون نفر
در جنگ جهانی اول ،شصتمیلیون نفر در
جنگ جهانــی دوم ،هرچند برخی از آنها
مربوط به بوداییان آســیا بودند و باآلخره
میلیونها نفر دیگر در جنگهای استعماری.
ِ
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را تصرف کــرد و طبــق برآوردها نیمی
از ســاکنان آن ،رقمی قریــب به حداقل
هشتمیلیون نفر را در طول زمان ریشهکن
کرد.
بین سالهای  ۱۹۱۶تا  ۱۹۳۰نیروهای روسیۀ
تزاری یا بعد از آن ،نیروهای شــوروی در
تقابل با شــورش مردم آسیای مرکزی که
تالش میکردند از شــر قواعــد اروپایی،
مســیحی و ســپس قواعد مارکسیستی
خالص شــوند ،حــدود یکونیممیلیون
نفر را کشــتند .دو پسر که در یکی از آن
نواحی ،قرقیزســتان ،بزرگ شده یا متولد
شده بودند ،چهار نفر را کشتند و دیگران
را بهطرز خطرناکی مجــروح کردند .این
وحشتناک اســت؛ اما هیچکس ،خواه در
روسیه یا در اروپا یا در امریکای شمالی ،به
اینکه مردم آسیای مرکزی در طول جنگ
جهانــی اول و قبل و بعــد از آن قتلعام
شده باشند یا بیشــتر ثروتشان به تاراج
رفته باشــد ،کمترین باوری ندارد .روسیه
وقتی قفقاز و آســیای مرکــزی را بهطرز
وحشیانهای تصرف و بر آن حکومت کرد،
یک امپراتوری شرقی مسیحی ارتدوکس
بود و به نظر میرسد چنین امپراتوریای
دوباره درحال ظهور است!
بهعالوه در ســالهای  ۱۹۵۴تا  ۱۹۶۲بین
ک میلیون الجزایــری در جنگ
نیمتا یــ 
استقالل آن کشــور از فرانسه مردند .این
زمانی بود که جمعیت این کشور تنها یازده
میلیون نفر بود .مــن میتوانم همینطور

ادامه بدهم .هرجایی از اســتعمار اروپایی
در آفریقا و آسیا را که بگردید ،بدنهایی
مییابید .بدنهای زیادی مییابید.
چیزی کــه االن ذهن مــن را به خودش
مشــغول کرده این است که شاید تخمین
صدمیلیون نفر کشــته بهدســت پیروان
میراث مســیحی اروپایی در قرن بیستم
خیلی کم باشد.
اما تروریسم مذهبی که این هم پدیدهای
جهانی اســت .برخی گروهها هستند که
در مواقعی تروریســم را بهعنوان نوعی
تاکتیک ،بیشــتر گســترش میدهند.
صهیونیستها در دهۀ  ۱۹۴۰در فلسطینی
که تحتالحمایۀ بریتانیا بود ،از نظر بریتانیا
تروریستهای فعالی بودند .در دورۀ ۱۹۶۵
تا  ۱۹۸۰سازمان اف.بی.آی انجمن دفاع از
یهودیان را در زمــرۀ فعالترین گروههای
تروریستی ایاالت متحده برشمرد .اعضای
این انجمن ،زمانی برای ترور دارل عیسی،
نمایندۀ جمهوریخواه مجلس نمایندگان
آمریکا نقشه کشیده بودند؛ چون او ریشۀ
لبنانی داشت .حاال که ناسیونالیستهای
یهودی اکثرا ً سرشــان به کار خودشــان
گرم است ،تروریسم در میان آنها کاهش
پیدا کرده اســت .اما چنانچه کارشان را
متوقف کنند ،به احتمال زیاد ،تروریســم
مجددا ً ظهور خواهد کــرد .در واقع یکی
از اســتداللهای سیاستمداران اسرائیلی
برای مجازشــمردن تصاحب ســرزمین
فلســطینیان در کرانۀ باختری بهدســت
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خواست زنان واضح و روشن است .آن ها می
گوید که در انتخابات  38در صد اشــتراک
کنندگان را زنان تشکیل می دادند .حاال که
حکومت تشکیل شده است باید سهم زنان
داده شــود .در این سخنان سهم یک قشر
اجتماعی مطرح است .هیچ سخنی از سهم
زنان یک قوم زده نشده است .این تظاهرات
می تواند آغاز بیرون شــدن از الک قومی
باشــد .اما بیرون شدن از الک قومی همان
طور که در باال گفتیم رابطه مستقیم با رفتار
نخبگان سیاسی و رفتار فرهنگیان جامعه
دارد .تقاضای زنان دو پیام مشخص دارد.
اول؛ این که تقاضای زنان نشان می دهد که
حکومت وحدت ملی تا هنوز کاری جز فعال
نمودن و شــعله ور نمودن شکاف ها نکرده
است .شکاف قومی که از گذشته های دور
فعال بود ،فعال تر گردیده اســت .در کنار
آن ،شکاف جنســیتی و اقتصادی نیز فعال
گردیده اســت .این می تواند زنگ خطری
برای حکومت باشــد .به خصوص اگر این
شکاف ها به صورت متراکم در آید و در یک
راســتا عمل نماید .دوم؛ تقاضای زنان می
تواند نقطه امیدی باشــد برای بیرون شدن
از الک قومی .نقطــه امید آن به این خاطر
است که در شکاف جنسیتی کمتر خشونت
و ویرانگری نمایان است.
بنابراین ،حکومت باید این خواســت ها را
جدی بگیرد .این خواست ها نشانه ای فعال
شدن شکاف هاست .شکاف ها جهت گیری
ها را مشخص می کند و به رفتار ها انسجام
می بخشــد .رفتار های وحــدت گونه می
تواند خطری برای حکومت باشد .وضعیت
نابســامان و بی ثبات فعلــی می طلبد که
ســران حکومت وحدت رفتار های ملی از
خود بروز دهند و تالش نماید که شــکاف
ها را بخواباند .فعال شدن شکاف ها آن هم
از نوع سنتی اش به سود هیچ کس نیست.
ویرانگری های گذشــته که ناشی از شکاف
های قومی بوده اســت ،خود دلیل همین
مدعا است.
اسرائیل ،این اســت که تالش برای بیرون
راندن آنها موجب ایجاد خشونت خواهد
شــد .بهعبارتدیگر تــازه -مهاجران نه
تنها عم ً
ال فلسطینیها را میترسانند؛ بلکه
خطر تروریســم را برای خود اسرائیل هم
بهوجود میآورند .این همان چیزی است که
نخستوزیر پیشین ،اسحاق رابین متوجه
شد.
حتی اآلن هم دیدن چنان تفاوت فاحشــی
بین تیمرلن ســارنایفو باروخ گلدشتاین،
عامل قتلعام هیبرون ،برای من دشــوار
اســت؛ همینطور بمبگذاری بیرحمانۀ
باویش پاتل و گروهی از ناسیونالیستهای
هندو در معبد اجمیر هند .وقتی بمب دوم
کار نکرد ،وحشــتزده و مشوش شدند .به
همین دلیل نتوانســتند آنطور که دوست
دارند همهجا را ویران کنند .اجمیر یکی از
معابد جهانی صوفیه اســت که هندوها هم
آن را زیارت میکننــد .این افراد متعصب
قصد داشتند به دلیل نفرتی که از مسلمانان
دارند ،به اشتراک بیطمع مکانهای مذهبی
پایان دهند.
بوداییان وحشت فراوان و انواع دیگری از
خشونتها را نیز به وجود آوردهاند .در نیمۀ
نخست قرن بیستم افراد زیادی در جاپان
برحســب احکام مکتب ذنــاز نظامیگری
پشتیبانی کردند .رهبران ایشان بعدا ً بابت
این قضیه عذرخواهی کردند .در دهۀ ۱۹۳۰
در جاپان عملیات ترور اینوئه شــیرو روی
داد .این روزهــا راهبان جنگطلب بودایی
در برمه و میانمار روی عملیات پاکسازی
نژادی علیه روهینگیاهاپافشاری میکنند.
ما مســیحیت؛ ارتش مقاومــت خدایان
در اوگانــدا جنگهایی آغــاز کردند که
دومیلیون نفــر را آواره کردند .هرچند این
فرقه آفریقایی اســت؛ خاستگاه مسیحی
دارد و حاصل موعظههای مبلغان مسیحی
غربی در آفریقا است .اگر میتوان مبلغان
وهابی سعودی را تا اندازهای بهخاطر طالبان
سرزنش کرد ،چرا مبلغان مسیحی ،هنگام
مقصر دانستهشدن شاگردانشان در اقدامات
ناگوار ،بهسادگی از کنارش عبور میکنند؟
باوجود تعداد زیاد مسلمانان اروپایی ،کمتر
از یکدرصد از اقدامات تروریستی آن قاره
در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۹را اقلیت مسلمان
مرتکب شدهاند.
تروریسم ،یکی از تاکتیکهای افراطگرایان
در هر دین و در ادیان سکوالر مارکسیسم
یا ناسیونالیســم است .هیچ دینی از جمله
اسالم ،خشونت کور کورانه علیه بیگناهان
را توصیه نمیکند .بایــد به نوع خاصی از
نابینایی دچار بود تــا بتوان علیرغم آمار
مرگومیر قرن بیســتم کــه در باال به آن
اشاره کردم ،مسیحیان اروپایی را «خوب» و
مسلمانان را افرادی ذات ًا خشن دید .انسانها
انسان هستند و تفاوت گونهها بهحدی نوپا
و بههم پیوسته است که نمیتوان از گروهی
به گروه دیگر بینشان تفاوت چندانی قائل
شد .مردم بهخاطر جاهطلبی یا نارضایتی به
خشونت متوسل میشوند .به نظر میرسد
آنان هرچه قدرتمندتر باشــند ،بیشــتر
خشونت میورزند .این خبر خوبی است که
تعداد جنگها در طول زمان درحال کاهش
اســت و جنگ جهانــی دوم ،بزرگترین
گورستان تاریخ ،تکرار نشده است.
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