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هشدار طالبان به باشنده گان 
پنجشیر: 

اگر عامل انفجار پیدا 
نشود، زندانی می شوید

والیت  در  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
پنجشیر از انفجار یک حلقه ماین کنار جاده ای 

در این والیت خبر می دهند.
روزنامه صبح، می گویند  با  منابع در صحبت 
در  قوس،   ۱۸ پنج شنبه شب،  حمله  این  که 
والیت  مرکز  مربوطات  از  فروبل،  روستای 

پنجشیر، به وقوع پیوسته است.
در پی این رویداد، طالبان باشندگان محل را 
به گونه  جبری به مسجدی در این روستا گرد 
آورده و به آنان دستور داده اند که عامل این 

انفجار را پیدا کنند.
منابع می افزایند که فشار طالبان برای گرفتن 
اعضای  و  نداده  نتیجه  مردم  اجباری  اعتراف 
مردم  با  و  بازرسی  را  خانه ها  تمام  گروه  این 

 محل بدرفتاری کرده اند.
این  از  برخاسته  احتمالی  تلفات  از  کنون  تا 

انفجار، جزییاتی در دست نیست.
باشنده گان  طالبان  گروه  بارها  این  از  پیش 
بازداشت،  مختلف  بهانه های  به  را  پنجشیر 

شکنجه و در مواردی تیرباران کرده اند.

کودکان  از  صندوق حمایت  کابل:  ۸صبح، 
سازمان ملل متحد )یونیسف( گفته است که 
در حال حاضر دست کم ۴.۲ میلیون کودک در 

افغانستان از آموزش بازمانده اند.
یونیسف در یک  گزارش تصویری روز جمعه، 
از ۴.۲  درصد  که ۶۰   است  گفته  قوس،   ۱۸
دختران  آموزش،  از  محروم  کودک  میلیون 

هستند.
یونیسف همچنان با تمرکز بر والیت قندهار 
گفته است که ۸۵ درصد از دختران در این  

والیت از رفتن به مکتب بازمانده اند.

عالی  کمیشنر  تورک،  فولکر  کابل:  ۸صبح، 
حقوق بشر سازمان ملل، از حذف کامل زنان 
ابراز  زنده گی  عرصه های  تمام  از   افغانستان 
نگرانی کرده است.او روز جمعه، ۱۸ قوس، در 
گفت وگو با رسانه ها گفته که تداوم محرومیت 
افغانستان در جهان  و حذف زنان و دختران 

امروز استثناترین وضعیت است.
به گفته او، طالبان زنان و دختران را به گونه 
عرصه های  تمام  از  تقریباً  سازمان یافته، 

با این حال، یونیسف گفته است که به ۳۰۰ 
هزار کودک در افغانستان در سال جاری کمک  
کرده و  برای سال آینده، نیاز به بودجه ۱.۶۵ 

میلیارد دالری دارد.
به گفته این صندوق، افغانستان وسط یکی  از 
بدترین بحران های بشری جهان گیر کرده که 
ناشی از دهه ها درگیری و بحران های اقلیمی 

است.
این در حالی است که از بدو تسلط طالبان بر 
افغانستان، این گروه درب مکاتب را به روی 
دختران باالتر از صنف ششم بسته اند و  قصد 

دارند این سیاست را در دانشگاه ها نیز اعمال 
کنند.

زنده گی حذف کرده اند.
طالبان  حاکمیت  از  که  سالی  یک ونیم 
می گذرد، این گروه به صورت تدریجی زنان را 
به حاشیه رانده و به گونه گسترده حقوق بشر و 

به ویژه حقوق زنان را نقض کرده اند.
حقوق  سازمان های  درخواست های  وجود  با 
بشری و کشورها از طالبان برای رعایت حقوق 
وجود  به  راستا  این  در  بهبودی  نه تنها  بشر، 
نیامده، بلکه وضعیت بحرانی تر نیز شده است.

جبر و اختیار در جدال 
شیر و نخچیران

480 غرفه و کراچی 
زیرورو شدند

محرومیت 4.۲ میلیون کودک از مکتب در افغانستان؛  
۶0 درصدشان دختران هستند

سازمان ملل: وضعیت زنان افغان در جهان استثنا است

فرض محال گفت وگو 
با طالبان
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شماری از فعاالن مدنی و اعضای پیشین شورای ملی در شهر ایبک، مرکز 
سمنگان، از توزیع غیرعادالنه کمک های بشردوستانه به باشنده گان این والیت 

شکایت دارند. به گفته آنان، جنگ جویان طالبان در جریان ثبت خانواده های 
نیازمند عماًل حضور دارند و با اعمال فشار بر کارمندان ساحه ای نهادهای 
امدادرسان، نام اعضا و بسته گان خود را در فهرست جابه جا می کنند و از 

نیازمندان »حق« می گیرند.

طالبان از کمک های بشردوستانه 
در سمنگان »حق« می گیرند

برای مقابله با خشونت گرایی به نام 
دین چه کار کنیم؟ 3

دست جنگ جویان به جیب بی نوایان؛

جدال دست فروشان و شهرداری طالبان 
در لوگر؛

در دو هفته گذشته 
75 تن محاکمه 
صحرایی شده اند

ناسازگاری طالبان با جامعه جهانی؛

۸صبح، کابل: صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( گفته است که 
حدود ۲۰ هزار صنف جامعه محور در سطح 
از  بیش  که  است  شده  تشکیل  افغانستان 

۶۰۰ هزار کودک را پوشش می دهد.

توییتی  در  قوس،  روز جمعه، ۱۸  یونیسف 
میالدی  آینده   سال  در  که  است  نوشته 
فرصت های آموزشی را در سراسر افغانستان 

گسترش خواهند داد.
یونیسف افزوده است که این سازمان هرگز 

از دفاع از حق هر کودک در افغانستان برای 
آموزش دست نخواهد کشید.

این سازمان چندی پیش گفته بود که نسلی 
محروم  تحصیل  از  افغانستان  دختران  از 

شده اند.

یونیسف: حدود ۲0 هزار صنف جامعه محور در سطح افغانستان تشکیل شده است



 

ترس ابزار مهم حکومتداری است. حکومت ها جایگاه شان 
را در نظام بین الملل و رابطه خود را با مردم با استفاده 
از ابزار و شگردهای مختلف تنظیم می کنند و ترس در 
برای  بسیاری  مبالغ  دارد.  پررنگ  بسیار  نقش  میان  آن 
تأمین بودجه نظامی صرف می شود، دستگاه های عریض 
مشغول  قضایی  و  استخباراتی  جنایی،  نظامی،  طویل  و 
کارند و رسانه ها و دست گاه های تبلیغاتی ذهنیت سازی 
تضمین  را  حکومت ها  دوام  ترس،  ایجاد  با  تا  می کنند 
اصلی  مأموریت  اذهان،  در  ترس  گنجاندن حس  کنند. 
رضایت  و  رای  که  در جوامعی  اما  است؛  دستگاه ها  این 
مردم عناصری تعیین کننده در حفظ و تثبیت حکومت ها 
است، شکل اعمال ترس تلطیف و قاعده مند شده است؛ 
به گونه ای که در جوامع دموکراتیک خشونت های عریان 
تقبیح می شوند و شهروندان توانسته اند روابط اجتماعی، 
آزادی های مدنی و حریم خصوصی شان را از چنگ لویاتان 
از  دین  شمشیر  کشیدن  کار،  این  برای  بکشند.  بیرون 

دست حکام بسیار موثر بوده است.
بیگانه  اعمال قدرت  نرم  با شگردهای  امارت طالبان که 
است و نمی تواند مهر و حمایت مردم را کمایی کند، به 
عریان ترین وجه ممکن برای عصر ما، دست به خشونت 
می زنند و ترس پخش می کند. شیوه های وحشتناکی که 
آنان در ۲۰ سال گذشته در خلق ترس به کار می بستند، 
از جمله انتحار، سر بریدن، شکم  دریدن و شالق کاری تا 
نیز  از گروه طالبان  نفرت  بود که  باعث شده  حد مرگ 
با تاسف، در این  در کنار ترس در جامعه ریشه بدواند. 
گیرودار نیروی بدیلی به میدان نیامد و جمهوری اسالمی 
در تنگنای فشارهای استخباراتی، حضور باندها و نهادهای 
خارجی که هرکدام چون دولت موازی عمل می کردند، 
فروپاشید.  خودش  بسیار  ضعف های  و  طالبان  تفنگ  با 
کرده  تعبیر  خشونت  حاصل  را  »پیروزی«  این  طالبان 
و می خواهند با همان ابزار »امارت« را بر مردم تحمیل 
کنند. تجلیل سراسری و کم پیشنه مردم از سقوط امارت 
اول طالبان و برگشت میلیونی مهاجران و نیز اندوهی که 
کشور را هنگام برگشت مجدد آن گروه فرا گرفته بود و 
فرار دسته جمعی وطنداران، شکی به جا نگذاشته است که 
نظام طالبانی در قلب مردم راه ندارد. رهبران و برنامه ریزان 
آن گروه نیز این واقعیت را می دانند؛ از همین رو، به تنها 
ابزار دست داشته خود، خشونت، چسبیده اند. از سرگیری 
جشن اعدام و دره  زدن در هفته های اخیر دور از انتظار 
زخمی  تن  انداختن  و  مخالفان  اختطاف  چنان که  نبود؛ 
نتیجه منطقی حاکمیت  به جاده ها  آنان  و شکنجه شده 
طالبانی بود. این روند تا پایان قصه طالبان ادامه خواهد 
چون  ترسناک تری  بسیار  به شکل های  احتماالً  و  یافت 
کشتار جمعی، تصفیه های گروهی و کوچ اجباری انکشاف 

خواهد یافت.
ماکیاولی به شهریاران گفته بود که اگر میان عشق و ترس 
ناگزیر به انتخاب شدید، بهتر است ترسناک باشید. مشهور 
است که او عمل گراترین نظریه پرداز سیاسی بود و استوار 
بر آنچه تجربه کرده بود، نه آنچه آرزو داشت اتفاق افتد، 
نظریه پردازی می کرد. اکنون که طالبان هنر راه یافتن به 
قلب مردم را ندارند و نمی توانند عشق و دوستی مردم را 

کمایی کنند، ناگزیرند ترسناک باشند.
کسانی با نصیحت می کوشند طالبان را تشویق به ترک 
را به چالش  آنان  خشونت کنند، عده ای روایت مذهبی 
کشیده، آیت ها و احادیث را تفسیر غیرطالبانی می کنند و 
خیلی از مردم امیدوارند که فشار بین المللی این گروه را 
وادار به عقب نشینی از مواضع تندروانه کند؛ اما تا این جا نه 
فلسفه بافی و تضرع داخلی ها و نه تشویق دالری و تهدید 
مدتی  شاید  است.  بوده  اثرگذار  خارجی ها  دیپلماتیک 
بیشتر وقت بگیرد تا بیشتر طرف ها، به خصوص وطن داران 
ما از این گروه انتظار رفتار غیرطالبانی نداشته باشند و 
برای نجات کشور از بدویت طالبانی چاره دیگری بجویند.

ترس، تنها وسیله 
حکومت داری طالبان
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غزنی  والیت  از  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
دختر،  دانش آموخته گان  به  طالبان  که  می گویند 
اجازه نداده اند تا در جشن فراغت شان اشتراک کنند.

قوس،   ۱۷ پنج شنبه،  روز  که  می افزاید  منبع 
 ۶۰۰ به  نزدیک  برای  غزنی  دانشگاه  مسووالن 
برگزار  فراغت  محفل  دانشگاه،  این  دانش آموخته 
به  شمارشان  که  فارغ شده  دختران  به  اما  کردند؛ 
اجازه اشتراک در محفل داده  ۲۸۰ تن می رسید، 

به  واکنش ها  ادامه  در  کابل:  ۸صبح، 
سیاست های اتخاذشده از سوی طالبان در زمینه 
مجازات  اجرای  و  صحرایی  دادگاه های  برپایی 
زنان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  اکنون  بدنی، 
زیان بار«  »بسیار  را  سیاست ها  این  افغانستان 

توصیف کرده است.
زنان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  امیری،  رینا 
در  قوس،   ۱۸ جمعه،  روز  ناوقت  افغانستان، 
سال ها  از  پس  طالبان  که  است  گفته  توییتی 
تعهد به افغان ها و جامعه جهانی مبنی بر این که 
نخواهند کرد،  تکرار  را  اشتباهات گذشته خود 
دوباره به روش های شان در دهه ۹۰ بازگشته اند.

امیری گفته است: »این سیاست ها عواقب منفی 
بسیار فراتر از مرزهای افغانستان خواهد داشت.«

او این روش و  سیاست طالبان در تقابل با قوانین 
دهه  در  گروه  این  حاکمیت  همانند  را  بشری 
توصیف  »بی رحمانه«  و  »وحشیانه«   ،۱۹۹۰

کرده است.
امور  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند  گذشته  روز 
از سیاست های  بیانیه ای  نیز در  امریکا،  خارجه 
طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان  
در افغانستان، انتقاد کرد و افزود که تعامل جهان 
با این  گروه بسته گی به اقدامات خود آنان دارد.

که  است  شده  مطرح  حالی  در  واکنش ها  این 
طالبان طی یک  هفته گذشته ده ها تن به شمول 
زنان را در والیت های مختلف محاکمه صحرایی 

کرده اند.

هرات  والیت  از  محلی  منابع  هرات:  ۸صبح، 
بندری  شهرک  در  طالبان  افراد  که  می گویند 
اسالم قلعه این والیت موتر یک تن را دزدیده اند.
منابع روز جمعه، ۱۸ قوس، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که شماری از افراد طالبان با 
اسلحه و کارت های امارتی شان اموال باشنده گان 

این والیت را دزدی می کنند.
منابع می افزایند که یک گروه چهار نفری طالبان 
حکیم  کالته  منطقه  در  جاری  هفته  اوایل  در 
اسالم قلعه با بهانه جویی های بی مورد موتر یک 

جوان را در یک چک پاینت توقف می دهند.
را  جوان  این  نخست  طالبان  می افزایند  منابع 
تالشی کرده و به او گفته اند: » باید همراه ما به 

شهر بروی، ما کارت های امارت داریم.«
اجازه  این که  بدون  طالبان  می شود،  گفته 
تماس شود،  به  خانواده اش  با  این جوان  دهند 
چشم هایش را بسته و او را به موتر سوار می کنند.

به گفته منابع، این گروه چهاری نفری طالبان 
پس از طی کردن فاصله اندکی فرد مذکور را در 
منطقه لخشک از موتر پایان کرده و موترش را 

با خو می برند.
به  را  موضوع  جوان  این  بسته گان  از  شماری 
شریک  کهسان  در  طالبان  محلی  مقام های 
ساخته و مقامات محلی طالبان نیز تایید کرده  اند 
از منصوبین نهادهای  که این گروه چند نفری 

امنیتی آن ها می باشند.
این در حالی  است که در این اواخر سرقت های 

مسلحانه در والیت هرات افزایش یافته است.

نشد.
دانشجویان  این  محلی،  منابع  اطالعات  براساس 
اقتصاد،  تربیه،  و  تعلیم  زراعت،  دانشکده های  از 
مقطع  از  غزنی،  دانشگاه  انجنیری  و  شرعیات 

لیسانس فارغ شده اند.
در  دختر  دانشجویان  به  که  است  حالی  در  این 
نیز، در محفل فراغت شان که روز  بامیان  دانشگاه 
گذشته برگزار شده بود، اجازه ورود داده نشده است.

طالبان به دانش آموخته گان دختر دانشگاه غزنی 
اجازه ندادند که در جشن فراغت شان اشتراک کنند

یوناما: سزای بدنی توسط قوانین بین المللی ممنوع است

داعش تصاویر حمله کننده گان بر سفارت پاکستان را 
منتشر کرد

در کنفرانس بین المللی اندونیزیا بر اهمیت آموزش 
زنان افغانستان تاکید شد

امیری: 
سیاست های طالبان 
عواقب منفی بسیار 

زیان بار دارد

افراد طالبان موتر یک باشنده 
اسالم قلعه هرات را دزدیدند

۸صبح، کابل: گروه داعش تصاویر تک تیراندازهایی 
حمله  پاکستان  سفارت  بر  است  شده  مدعی  که 

کردند را منتشر کرده است.
نشریه النبا وابسته به گروه داعش، روز جمعه، ۱۸ 
به  افراد خود  تیراندازی  از جریان  تصویری  قوس، 
عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل را 

منتشر کرده است.
این  سفیر  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  پاکستان 

در  که  بین المللی  کنفرانس  در  کابل:  ۸صبح، 
زنان  آموزش  اهمیت  بر  شد،  برگزار  اندونیزیا 
افغانستان به منظور دست یابی به صلح، ثبات و رفاه 

پایدار تأکید شده است.
براساس گزاش ها، این کنفرانس بین المللی با میزبانی 
قوس،  پنج شنبه، ۱۸  روز  قطر  و  اندونیزیا  مشترک 

برگزار شد.
گفته می شود که در این کنفرانس نماینده گان ۲۰ 
کشور و سازمان به  شمول امریکا، قطر، اندونیزیا و 

۸صبح، کابل: دفتر هیات معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان )یوناما( در واکنش به شالق 
توسط  پروان  والیت  در  زن   ۹ و  مرد   ۱۸ زدن 
قوانین  توسط  بدنی  سزای  که  گفته  طالبان، 

بین المللی ممنوع است.
یوناما روز جمعه، ۱۸ قوس، با نشر خبرنامه ای این 

موضوع را یادآور شده است.
به  احترام  خواستار  »ما  است:  افزوده  نهاد  این 

تعهدات بین المللی حقوق بشر هستیم.«

این در حالی است که طالبان ۱۸ مرد و ۹ زن را 
روز گذشته به جرم دزدی، رابطه پیش از ازدواج 
و فرار از منزل در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز 

والیت پروان، در محضر عام شالق زدند.
به گفته منابع، به هر یک از این افراد ۲۹ تا ۳۵ 

شالق زده شده  است.
سه  گذشته  روز  طالبان  نیز  دیگر  مورد  یک  در 
مرد را در ورزشگاه فوتبال والیت پکتیکا به اتهام 

سرقت شالق زدند.

کشور در کابل در مقر سفارت هدف گلوله باری قرار 
گرفته و یک محافظ وی در این رویداد زخمی شده 
است. داعش مسوولیت این حمله را برعهده گرفت. 
پاکستان اعالم کرده است که تحقیقات مستقلی را 
در مورد ادعای حمله از سوی داعش انجام می دهد.
طالبان نیز اعالم کرده اند که فردی را در این ارتباط 
بازداشت کرده اند که به ارتباط خود با داعش اعتراف 

کرده است.

پاکستان اشتراک داشته اند.
در اعالمیه پایانی این کنفرانس بر حدود ۱۰ نکته از 
جمله گفت وگوهای »بین االفغانی« و نقش زنان افغان 

در انکشاف، صلح و ثبات تأکید شده  است.
در این کنفرانس هیچ نماینده ای از طالبان اشتراک 
نکرده است. طالبان پس از تسلط بر کابل در آگست 
از  را  ششم  صنف  از  باالتر  دختران  گذشته،  سال 
آموزش محروم ساخته و برای زنان محدودیت های 

زیادی وضع کرده اند.



 شنبه
شماره 3795

19 قوس 1401
10 دسامبر 2022

سال شانزدهم

3

مردم شالق  در حضور  لغمان،  والیت  مرکز  مهترالم، 
زدند. طالبان گفتند که صحبت تلفنی باعث »گسترش 

فحشا« می شود.
به ادامه برپایی دادگاه های صحرایی، طالبان در والیت 
لوگر ۱۲ تن به  شمول سه زن را به اتهام رابطه جنسی 
خارج از ازدواج شالق زدند. به گفته منابع، طالبان روز 
چهارشنبه، ۲ قوس، این افراد را در استدیوم ورزشی 
لوگر محاکمه کردند. طالبان به هر یک از این افراد به 

اتهام زنا، لواطت و دزدی بین ۲۱ تا ۳۹ شالق زدند. 
طالبان روز سه شنبه، ۱ قوس، یک دختر و یک پسر را 
به اتهام صحبت تلفنی، در مسجد جامع شهر وحدت، 
مرکز ولسوالی ارگوی والیت بدخشان، نیز در محضر 
عام محاکمه کردند. مالهای این گروه هر یک از آن ها را 
۳۹ دره زدند. پیش از این نیز در ماه عقرب بیش از ۵۰ 
تن از شهروندان در والیت های مختلف کشور در مالء 

عام محاکمه صحرایی شد ند. 
در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  این  از  پیش 
از  نقل  به  قصاص«  و  »حدود  اجرای  از  رشته توییتی 
یک شنبه،  شام  او  داد .  خبر  گروه  این  رهبر  دستور 
نوشت :  آخوندزاده  از  نقل  به  توییتی  در  عقرب،   ۲۲
و  حد  شرعی  شرایط  تمام  آن  در  که  »دوسیه هایی 
قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلف هستند که 

در آن حدود و قصاص را عملی نمایند.« 
مجاهد در این توییت به نقل از رهبر این گروه افزود : 
»این حکم شریعت و امر من می باشد که واجب است.« 
دزدان،  نگاشت : »دوسیه های  آخوندزاده  از  نقل  به  او 
اختطاف چیان و فتنه گران به گونه دقیق بررسی شود.« 
این  که  نداد  توضیح  طالبان  سخنگوی  حال،  این  با 
این  قاضیان  با  طالبان  رهبر  نشست  کدام  در  دستور 

گروه و به کدام تاریخ صادر شده است.

دادگاه های صحرایی و بازگشت طالبان به دهه۹۰ 
میالدی

اکثریت شهروندان و شماری از سفیران و نماینده گان 
کشورهای اروپایی برای افغانستان، محاکمه صحرایی 
طالبان را بازگشت به گذشته و»تکمیل طالبانیزه شدن 
افغانستان« می دانند. با این حال شهروندان کشور به 
به  طالبان  رفتارهای  در  تغییری  هیچ  که  باورند  این 
عمل کردهای  تمامی  گروه  این  و  است  نیامده  میان 
دوره نخست حاکمیت خود را که در سال های ۱۹۹۶ 
تا ۲۰۰۱ تحت نام »حدود و قصاص« تطبیق می کرد، 
می کند.  عملی  بیشتر  جرئت  با  و  مو به مو  نیز  اکنون 
شماری از این شهروندان که به دلیل هراس از طالبان 
نمی خواهند نام شان در گزارش ذکر شود، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح تأکید می کنند که این »مجازات های 
طالبان« خالف روندهای محاکمه عادالنه و نقض جدی 

حقوق بشری است. 

مجازات  خواندن  غیرانسانی  به  طالبان  واکنش 
صحرایی

طالبان واکنش کشورهای غربی و سازمان های حقوق 
بشری در پیوند به محاکمه صحرایی متهمان را توهین 
به اسالم خوانده اند. این گروه گفته  است که شالق زدن 
در مالء عام، تطبیق دین است و غیرانسانی خواندن آن 

توهین و بی احترامی به اسالم می باشد. 
 ۴ جمعه،  روز  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
سازمان  سخنگوی  اظهارات  توییتی  رشته  در  قوس، 
ملل و شماری از کشورهای غربی را نکوهش کرده و 
آن را بی احترامی به دین اسالم خوانده است. همچنان 
انعام اهلل سمنگانی، رییس مرکز اطالعات و رسانه های 
طالبان، تیرباران کردن یک مرد در فراه را به حامیان 
حقوق بشر »تبریک« گفته است. سمنگانی در توییتی 
اسالمی  بزرگ  اصل  »اما چون قصاص  است:  نگاشته 
است، درد مدعیان سکوالر حقوق بشر از اجرای آن، 

قابل درک است؛ برای شان تسلیت می گویم.«

واکنش های بین المللی در مورد محاکمه صحرایی 
طالبان

در ادامه برپایی دادگاه های صحرایی طالبان، سازمان 
از  شماری  و  بین الملل  عفو  سازمان  متحد،  ملل 
برای  اروپایی  کشورهای  سفیران  و  نماینده گان 
دانسته،  بشر  حقوق  جدی  نقض  را  آن  افغانستان، 
بین المللی  تعهدات  و  بشر  حقوق  رعایت  خواستار 

افغانستان از سوی طالبان شده اند.
دفتر  سخنگوی  ترمبلی،  استفانی  حال  همین  در 
دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که این سازمان 
از  افغانستان، پس  در  اعدام  نخستین  نگران  به  شدت 
در  قوس،   ۱۶ چهارشنبه،  روز  او  است.  طالبان  ورود 
یک نشست خبری گفته است: »ما امروز نگرانی عمیق 
خود را در مورد اعدام در محضر عام در افغانستان ابراز 
می کنیم. موضع ما این است که سازمان ملل مخالف 
مجازات اعدام است و ما خواستار بازگشت به تعلیق 

مجازات اعدام هستیم.«
سازمان عفو بین الملل نیز »قصاص« یک تن در والیت 
فراه را محکوم کرده و آن را »توهین فاحش به کرامت 
انسانی« خوانده است. این سازمان، روز چهارشنبه، ۱۶ 
قوس، در واکنش به اعدام یک متهم توسط طالبان در 
فاحش  توهین  عمل  این  که  است  گفته  عام،  محضر 
معاون  دیسانایکه،  دینوشیکا  است.  انسانی  کرامت  به 
مدیریت منطقه ای عفو بین الملل در جنوب آسیا، این 
اقدام طالبان را قهقرایی و نشان دهنده عقب گرد بزرگ 
در حقوق  بشر دانسته است. او افزوده است: »بازگشت 
آخرین  افغانستان،  در  عمومی  اعدام  های  تأسف بار 
مرحله  از نقض نگران کننده حقوق  بشر توسط طالبان 

است.«
به  نسبت  خارجی  و  داخلی  واکنش های  ادامه  در 
است  گفته  فرانسه  فراه، سفیر  در  متهم  یک  قصاص 
که با این رویداد، طالبانی شدن افغانستان تکمیل شده 
است. دیوید مارتینون، سفیر فرانسه برای افغانستان، 
چهارشنبه شب، ۱۶ قوس، در رشته توییتی نوشته است 
هشدارهای  افغانستان،  بر  طالبان  تسلط  پی  در  که 
پیهم مبنی بر طالبانی سازی این کشور را داده بودند. 
در حضور  قصاص  اجرای حکم  با  که  کرده  تأکید  او 
رهبران طالبان در فراه، روند طالبانی شدن افغانستان 

کامل شده است.
از این رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه  پیش 
در  افغانستان،  زنان  و  بشر  حقوق  امور  در  امریکا 
طالبان  سوی  از  متهمان  زدن  شالق  رشته توییتی 
اولیه اش عنوان کرده  به نسخه  این گروه  بازگشت  را 
است. او گفته است که شالق زدن طالبان »وحشتناک 
و نشانه  خطرناکی از سرکشی در برابر جهان« است. 
امیری افزوده است که این گروه با اجرای این سیاست  
پایان خوبی روبه رو  با  »در دور نخست حاکمیت شان 
نشد و این بار نیز کشور در مسیر خطرناکی قرار گرفته 

است.«
افغانستان، شالق زدن در حضور  سفارت آلمان برای 
است.  دانسته  انسانی«  کرامت  »نقض شنیع  را  مردم 
این سفارت روز دوشنبه، ۷ قوس، با نشر توییتی گفته 
است: »طالبان نیز مکلف به رعایت حقوق بین دول و 

کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد ند.«
برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس 
گفته  توییتی  نشر  با  قوس،   ۶ شنبه،  روز  افغانستان، 
است که طالبان از آگست سال گذشته به این سو در 
مورد احترام به حقوق بشر عقب گرد جدی داشته اند. 
به گفته نیکالسون، تنبیه بدنی نوعی رفتار یا مجازات 
بر اساس  که  است  تحقیرآمیز  یا  غیرانسانی  ظالمانه، 
حقوق  بین المللی  میثاق  و  شکنجه  منع  کنوانسیون 

مدنی و سیاسی، ممنوع شده است.

به  بازگشت  از  پس  طالبان 
صحرایی  دادگاه های  قدرت، 
را به سان دور قبلی حاکمیت 
خود فعال کرده اند. مقام های 
در  گروه شخصاً  این  بلندپایه 
متهمان  بدنی  مجازات  محل 
را  شهروندان  و  می یابند  حضور 
متهمان دعوت  تیرباران کردن  و  دره زنی  تماشای  به 
گروه  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  دستور  می کنند. 
طالبان مبنی بر اجرای »حدود و قصاص« از دو هفته 
به این سو در والیت های مختلف کشور به اجرا گذاشته 
می شود. تنها در دو هفته گذشته طالبان ۷۵ متهم را 
در محضر عام دره  زده و یک متهم به قتل را زیر نام 

»قصاص« با دستان پدر مقتول تیرباران کرده اند. 
هرچند سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی 
و  »حدود  اجرای  بشری  حقوق  عرصه های  در  فعال 
روند محاکمه  بشر و خالف  نقض حقوق  را  قصاص« 
عادالنه خوانده و خواستار توقف این روند شده اند، اما 
با  نکرده اند.  خواست ها  این  به  اعتنایی  هیچ  طالبان 
این حال، آگاهان سیاسی و نهادهای بین المللی فعال 
به خواست  بی اعتنایی طالبان  بشر،  در عرصه حقوق 
جامعه جهانی را ناسازگاری این گروه را جهان توصیف 

کرده اند.  
هفته  دو  جریان  در  طالبان  موجود،  آمارهای  طبق 
گذشته ۷۵ تن را در مالء عام شالق زده اند. این محاکمه 
صحرایی در والیت های کابل، لوگر، فراه، غور، پکتیکا، 
به اجرا گذاشته  از نقاط دیگر کشور  ننگرهار و برخی 
شده و ده ها تن به تماشای آن دعوت شده اند. این گروه 
عالوه بر دره زدن، یک  متهم را روز چهارشنبه، ۱۶ قوس، 
در محضر عام در والیت فراه تیرباران کرده اند. این حکم 
پس از آن اجرا شده است که مال هبت اهلل  آخوندزاده، 
رهبر غایب این گروه، ماه گذشته دستور اجرای »حدود 

و قصاص« را به دادگاه های طالبان صادر کرد.
بیانیه ای  نشر  با  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
در برگه توییترش گفته است که »قصاص« براساس 
تن  باالی یک  فراه  والیت  در  گروه  این  دادگاه  حکم 
اجرا شده است. در بیانیه  او آمده است: »حکم خداوند 
)قصاص( بر یک قاتل روز چهارشنبه در مرکز والیت 
فراه تطبیق شد.« در این بیانیه گفته شده که فردی 
به جرم  و  داشت  نام  تاجمیر  است،  قصاص شده  که 
خود اعتراف کرده بود. او افزوده است که این حکم در 
حضور مقام های طالبان و مردم از سوی »پدر مقتول« 
با شلیک گلوله با استفاده از سالح نوع »کالشنیکوف« 

اجرا شده است.
مقام های  از  شماری  طالبان،  سخنگوی  بیانیه  طبق 
این  نیز در مراسم محاکمه صحرایی  این گروه  ارشد 
متهم حضور داشتند. براساس این بیانیه، عبدالحکیم 
معاون  برادر،  عبدالغنی  عالی،  دادگاه   رییس  حقانی، 
سرپرست  حقانی،  سراج الدین  رییس الوزرا ،   اقتصادی 
وزارت داخله، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر 
به معروف و نهی از منکر، امیرخان متقی، سرپرست 
وزارت خارجه، حبیب اهلل آغا، سرپرست وزارت معارف 
طالبان و شماری دیگر از اعضای رهبری این گروه به 

شمول سخنگوی شان حضور داشته اند. 

روند محاکمه صحرایی طالبان در کشور
طالبان پس از دستور رسمی مال هبت اهلل آخوندزاده، 
کشور  در  صحرایی  محاکمه  روند  غایب شان،  رهبر 
وضع  بر  عالوه  گروه  این  بخشیده اند.  شدت  را 
محدودیت های گسترده و محاکمه صحرایی متهمان 
محاکمه  برپایی  با  گذشته،  در  مختلف  جرم های  به 
شهروندان  برای  گرم  بازاری  روند  این  از  صحرایی، 

گرسنه و فقیر کشور نیز ساخته اند. 
این گروه ۱۸ مرد و زن را در والیت پروان در ورزشگاه 
محاکمه صحرایی  پروان،  والیت  مرکز  چاریکار،  شهر 
کرده اند. این محاکمه روز پنج شنبه، ۱۷ قوس، اجرایی 
دزدی،  جمله  از  مختلف  جرم های  به  افراد  این  شد. 
رابطه پیش از ازدواج و فرار از منزل هر یک بین ۲۹ تا 
۳۵ شالق خوردند. در مراسم اجرای این حکم طالبان 
به شمول مسووالن محلی این گروه، صدها باشنده این 

والیت نیز حضور داشتند.
 همزمان با این، طالبان روز پنج شنبه، ۱۷ قوس، سه 
یک  هر  طالبان  زدند.  پکتیا شالق  والیت  در  را  مرد 
که  کردند  تاکید  و  زدند  تازیانه  را ۳۹  مردان  این  از 
برپا  نیز  دیگر  محاکمه صحرایی  نزدیک،  روزهای  در 
روز سه شنبه، ۱۵  طالبان  این،  بر  افزون  خواهد شد. 
از  پیش  رابطه  اتهام  به  را  مرد  دو  و  زن  یک  قوس، 
ننگرهار در محضر  ازدواج در ولسوالی گوشته والیت 

عام شالق زدند. 
طالبان در جریان هفته گذشته، یک زن و شش مرد 
را در والیت غور در محضر عام دره زدند. این افراد روز 
یک شنبه، ۱۳ قوس، در فیروزکوه، مرکز والیت غور، 
به جرم داشتن روابط خارج  از ازدواج، فساد اخالقی و 

نوشیدن شراب مجازات بدنی شدند.
که ۲۱  کرد  اعالم  قوس  در ۱۰  طالبان  عالی  دادگاه 
زن و مرد را در کابل مجازات کرده است. در خبرنامه 
دادگاه طالبان گفته شده است که این افراد به اتهام 
دزدی،  کاله برداری،  نامشروع،  ارتباط  »فسق وفجور، 
شدند.  »مجازات«  و  بازداشت  لواط«  و  شراب فروشی 
براساس این خبرنامه، در این میان ۱۵ مرد و ۶ زن 

شامل بودند.

محاکمه های صحرایی طالبان در هفته اول قوس
پکتیکا  والیت  در  مرد  سه  مجازات ها،  این  تداوم  به 
توسط طالبان شالق زده شدند. این افراد پس از چاشت 
دوشنبه، ۷ قوس، به اتهام سرقت در ورزشگاه فوتبال 
شهر شرن، مرکز این والیت، هر کدام بین ۳۵ تا ۳۹ 

دره زده شدند. 
طالبان براساس فرمان رهبرشان به محاکمه صحرایی 
شهروندان شدت بخشیده اند. این گروه یک  زن و یک  
مرد را روز پنج شنبه، ۳ قوس، پیش از روز جهانی پایان 
خشونت علیه زنان در  ولسوالی درقد والیت تخار در 
محضر عام به اتهام رابطه خارج از ازدواج، هرکدام را ۳۰ 
شالق زد. یک روز پیش از این حادثه، یک مرد جوان 
نیز از سوی این گروه در محضر عام دره زده شده بود.

صحرایی  محاکمه  روند  هبت اهلل،  مال  دستور  از  پس 
ادامه دارد.  از سوی طالبان به شدت  شهروندان متهم 
یک  و  پسر  یک  قوس،   ۲ چهارشنبه،  روز  گروه  این 
شهر  در  تلفنی  صحبت  اتهام  به  را  جوان  دختران 

دردوهفتهگذشته75تنمحاکمهصحراییشدهاند
ناسازگاری طالبان با جامعه جهانی؛ 

امین کاوه

به تداوم این 
مجازات ها، سه مرد در 

والیت پکتیکا توسط 
طالبان شالق زده 

شدند. این افراد پس 
از چاشت دوشنبه، 7 

قوس، به اتهام سرقت 
در ورزشگاه فوتبال 

شهر شرن، مرکز این 
والیت، هر کدام بین 

35 تا 39 دره زده 
شدند.
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جامعه افغانستان 
اقوام، زبان ها و 
مذاهب مختلف را 
در خود جای داده و 
بهره مند از تنوع از هر 
لحاظ است و بنا بر این، 
انتظار برده می شود 
که در برداشت های 
دینی این گروه های 
قومی، زبانی و مذهبی 
اختالف ها و تفاوت هایی 
وجود داشته باشد.

مهران موحد 

سید جمال الدین افغانی، مصلح نامدار اجتماعی، کتابی 
به زبان عربی نوشته تحت عنوان »تتمة البیان فی تاریخ 
دینی،  سیاسی،  اوضاع  از  کتاب،  این  در  او  االفغان«. 
تفصیل  به  افغانستان  ساکنان  اجتماعی  و  فرهنگی 
سخن زده است. تمرکز اصلی وی در این کتاب بر شرح 
تاریخ و اوضاع کنونی پشتون ها در این کشور است و 
است.  نوشته  گذرا  به صورت  اقوام  دیگر  در خصوص 
یکی از بخش های جالب این کتاب، آن بخشی است 
میان  به  افغانستان سخن  مردم  دینی  فرهنگ  از  که 
می آورد. او گاهی با لحنی که در آن شگفت زده گی دیده 
سرزمین  این  مردمان  عنعنات  و  سنت ها  از  می شود، 
حرف می زند. خواندن این کتاب برای افرادی که قصد 
دارند از اوضاع افغانستان در بیش تر از صد سال پیش 
آگاه شوند، سودمند و راه گشا است؛ چون شخصی آن 
را به رشته تحریر در آورده که از نگاهی ثاقب برخوردار 
سید  است.  بوده  تحوالت  و  اوضاع  گواه  نزدیک  از  و 
مقام  و در  این کتاب  از  افغانی در جایی  جمال الدین 
بیان عقاید و عادت های دینی افغان ها می نویسد: »هر 
فرد افغان گمان می کند بهترین انسان ها است؛ چون 
افغان است. نیز هر افغان تصور می کند که ایمان کامل 
یافت  افغان و عرب  قوم  بی پیرایه جز در دو  و اسالم 

نمی شود.«
گمان می کنم این از خود  راضی بودن و حق و حقیقت 
را در انحصار خود دانستن و دیگران را از آن محروم 
دانستن، هنوز هم در میان افغان ها، عمومیت و رواج 

می خورد. متدینان متظاهر بدون این که به باطن و عمق 
آموزه های دین کاری داشته باشند، می کوشند از دین 

استفاده ابزاری کنند. 
زمانی که شخص یا گروهی گمان کند که مالک حقیقت 
است و دیگران از آن بهره ای ندارند، طبعاً در تعاملش 
با دیگران با توجه به این اصل برخورد می کند و همین 
امر عامل خشونت گرایی و نفی دیگران می شود. کارل 
پوپر به این عقیده است که میان اعتقاد به پیدایی و 
قابل دسترس بودن حقیقت با تعصب ورزی رابطه وثیق 
وجود دارد. زمانی که شما تصور کنید حقیقت اظهر من 
الشمس است، در آن صورت کسی را که آن را منکر 
شود می توانید متهم به انواع رذایل کنید و حتا ممکن 

است با او بجنگید. 
پدیده  با  مقابله  برای  می توان  را  متعددی  راه کارهای 
انحصار طلبی و دگم اندیشی دینی پیشنهاد داد. یکی 
از اقدام هایی که در درازمدت می تواند جلو رشد بیشتر 
بگیرد،  جامعه  در  را  جزم اندیشی  و  خشونت گرایی 
آموزش آموزه های مذاهب و ادیان مختلف در مکتب ها 
و دانشگاه ها است. باید برای همه مکاتب و دانشکده ها 
مضامینی در نظر گرفته شود که در آن ها با سعه صدر 
و همدلی و بدون ترس و هراس، از آیین ها و مذاهب 
زنده و مرده دنیا بحث صورت گیرد و گزارشی منصفانه 
از باورهای آن ها ارایه داده شود. این که ما تصور کنیم 
موجب  است  ممکن  دیگر  مذاهب  و  ادیان  مطالعه 
نفس  به  اعتماد  ضعف  بیانگر  شود،  جامعه  انحراف 
پایه  ما است و نشان می دهد که منطق ما ضعیف و 

باورهای ما سست و بی بنیه است. 
یکی از کارهای مهم دیگری که باید انجام شود تا ایده 
انحصارگرایی دینی و مذهبی از سطح جامعه برچیده 
شود، تبلیغ این نکته است که قرآن و سایر متون دینی 
قابل تأویل و تفسیرند و در همین چارچوب است که 
می توان اختالف مسلمانان در طول تاریخ را فهم کرد 
و تنوع و تعدد در برداشت ها را به رسمیت شناخت. هر 
شخصی که از بُن دندان به تأویل پذیری قرآن یا سنت 
برداشت های  به  نسبت  که  ندارد  امکان  شود،  معتقد 
گوناگون از متون دینی ذهنش گشوده نباشد و در برابر 

دارد و تا هنوز هم تغییر ژرفی در این زمینه به وجود 
نیامده است. فرقی هم نمی کند که کلمه افغان را که 
ترجمه  پشتون  معنای  به  گرفته  کار  به  جمال  سید 
کنیم و یا آن را به همه اقوام افغانستان تعمیم دهیم؛ 
کلمه  از  مراد سید جمال  که  می آید  نظر  به  هرچند 
»افغان« همان »قوم پشتون« است. این دیدگاه هنوز 
هم در میان مردم این آب و خاک رایج و راسخ است که 
مسلمانی همان چیزی است که از گذشته به ما رسیده 
که طبعاً محصول انحطاط و عقب مانده گی مزمن جامعه 
است و هر آن چه خالف آن است انحراف از اصول دین 
است. آن عده اشخاص یا نهادهایی هم که می خواهند 
می کنند  کنند، کوشش  رخنه  و  نفوذ  جامعه  این  در 
خود را دست کم در ظاهر شبیه و همرنگ مردم بسازند 
نفع خود  به  از عواطف مردم  بتوانند  این طریق  به  و 

استفاده کنند. 
جامعه افغانستان اقوام، زبان ها و مذاهب مختلف را در 
از هر لحاظ است  از تنوع  خود جای داده و بهره مند 
برداشت های  در  که  می شود  برده  انتظار  بنا بر این،  و 
دینی این گروه های قومی، زبانی و مذهبی اختالف ها 
و تفاوت هایی وجود داشته باشد. با این  همه، زمانی که 
به عمق مسأله نگاه می کنیم، دگرسانی های جدی در 
میان برداشت های متفاوت دینی احساس نمی شود و 
نگاه می کنند.  انسان و جهان مثل هم  به  همه آن ها 
مناسک گرایی  و  دینی  ظواهر  بر  تکیه  قشری گرایی، 
می خورد.  چشم  به  خوبی  به  قرائت ها  این  غالب  در 
ریاکاری دینی  به دین داری و  به همین علت، تظاهر 
به چشم  دیگری  جامعه  هر  از  بیشتر  جامعه  این  در 

برای مقابله با خشونت گرایی 
به نام دین چه کار کنیم؟

مفهومی  سیاسی،  فرهنگ  و  ادبیات  در  گفت وگو 
تضاد  در  که  دارد  هستی شناسانه  و  معرفت شناسانه 
از  دارد. طالبان  قرار  فلسفه وجودی گروه طالبان  با 
بستری برخاسته اند که مسیر آن با گفت وگو در تضاد 
قرار دارد و تجربه تاریخی و عینی ثابت کرده است 
که این گروه با گفت وگو آشتی ناپذیر است و آن را با 
تعیین تکلیف، وعظ و نصیحت  کردن یکی می داند. 
آنان با آموزه هایی بزرگ شده اند، به رفتارهایی عادت 
کرده اند و با ایدیولوژی ای نفس می کشند که سخن 
دل انگیزتر و راست تر از باور خودشان وجود ندارد و هر 
سخن غیر ، بدعت و گمراهی فهمیده می شود؛ چون از 
کودکی برای شان آموختانده شده است که چه چیزی 
خوب است و چه چیزی بد است. ذهن آنان با سیاه و 
سفید ساخته شده و حتا برای تحقق حرف خود، خون 
می ریزانند، انتحار می کنند و عالوه بر جان خویش، 
جان صدها انسان دیگر را می گیرند تا عقیده خویش 

را بر کرسی نشانده باشند. 
در  می شود،  کاشته  کودکی  در  گفت وگو  بذر 
به  یافته  توسعه  اجتماع  در  و  می کند  رشد  بزرگی 
مسیرهای  و  فوق  موارد  از  هیچ یک  می رسد.  کمال 
جامعه پذیری و معرفت شناسانه  گفت وگو در طالبان 
وجود ندارد. از طرف دیگر، گفت وگو مفهومی گسترده 
دارد و با برداشت های متنوع مواجه است که یکی از 
آن قرائت ها، توسعه است. هر جریانی که گفت وگو را 
بپذیرد، به این معنا است که آن جریان توسعه یافته 
است. در حالی که طالبان در رفتار و کردار به خوبی 
نشان داده اند که بدوی تر از آنان در قرن فعلی کمتر 

باده قدرت و پیروزی اند، سخن از گفت وگو بزنند، در 
حاضر  و  نکرده اند  گفت وگو  هنوز  خود  با  که  حالی 
نیستند بپذیرند که واقعیت نزد مردم است و باید برای 
حل دایمی معضل قدرت به مردم رجوع کرد و نظام 
سیاسی فراگیر را از دل اراده جمعی بیرون آورد. این 
سیاست پیشه گان شکست خورده و خویشاوندساالر، در 
حالی شیفته گفت وگو  با طالبان شده اند که جامعه 
غرق در بحران و متفرق است، فقر و گرسنه گی بیداد 
می کند و مردم در برزخ ناامیدی و بی افقی رها شده اند. 
شد،  گفته  این جا  تا  گفت وگو  محور  و  حول  آن چه 
وجودی  ماهیت  با  گفت وگو  نسبت  و  گذرا  نگاهی 
طالبان بود، اما با طالبان به عنوان یک گروه سیاسی 
به  حاضر  آن ها  زیرا  کرد؛  گفت وگو  نمی توان  نیز 
باور  از  غیر  مفهومی  و  سیاسی  امر  هیچ  پذیرش 
سیاسی و مذهبی خویش نیستند. یکی از مهم ترین و 
کلیدی ترین شرط های گفت وگو، به رسمیت شناختن 
واقعی و عملی طرف مقابل است. طالبان در ۱۶ ماه 
گذشته هیچ جریان سیاسی را به رسمیت نشناخته  
و  جامعه  پیوسته  نداده اند.  آنان  به  فعالیت  اجازه  و 

به طالب و غیر طالب تقسیم کرده و هر  را  سیاست 
مفهوم غیر طالب را نادیده گرفته و حاضر به پذیرش 
آن نشده اند. دو دیگر از شرط های گفت وگو »شرایط 
برابر« است. طرفین باید مطالبات شان را بدون ترس 
عزت  و  مال  خانه،  از  طالبان  حال آن که  کنند،  بیان 
مردم به عنوان ابزار فشار و ترساندن استفاده می کنند. 
طرف مقابل را »غالم« و» دشمن« می شناسند و جز 
آنان به چیزی راضی نیستند.  تسلیمی و بی صدایی 
باور  سیاسی  تفاوت های  و  کثرت گرایی  به  طالبان 
ندارند و تمام تالش شان برای یک دست سازی در همه 
عرصه ها حتا در چهره و قیافه مردم است. در حالی 
که در گفت وگو، باید متفاوت بودن طرف به رسمیت 
شناخته شود. گفت وگو کننده ها باید پذیرای شنیدن 
به  واقع  در  گفت وگو  باشند.  خویش  مخالف  سخن 
مقابل هم  است و طرف  متفاوت حرف زدن  معنای 
بپذیرد که حرف متفاوت را بشنود. هیچ گفت وگویی 
به سر انجام نمی رسد، مگر این که پذیرفته شود طرفین 
و  کنند  عبور  خویش  منجمد  و  سخت   باورهای  از 
جامعه و مطالبات شهروندان را به رسمیت بشناسند. 
طالبان اگر به گفت وگو تن دهند، با این پیش فرض 
به گفت وگو خواهند رفت که حرف خود را بر کرسی 
بنشانند و دیگران را به تسلیمی و خانه نشینی دعوت  
 کنند. مهم ترین مولفه و مشخصه یک گفت وگوی موثر 
و سودمند این است که گفت وگو، نیازمند »مکان و 
امکان« است. این مهم است که در کجا گفت وگو شود 
و با چه امکانات و ظرفیت ها باید به سمت  گفت وگو 

رفت.

گروه ایدیولوژیک وجود دارد. پذیرش گفت وگو به عنوان 
یک اصل برای تعمیم مطالبات سیاسی از مولفه ها و 
ارزش های سیاست مبتنی بر عقالنیت سیاسی است 
بلکه  نرسیده اند،  عقالنیت  این  به  طالبان  نه تنها  که 
به  اکثریت گروه های سیاسی  در طول چندین دهه 
احساسات  هیجان ها،  همواره  و  نرسیدند  درک  این 
در  سیاسی  عقالنیت  بر  ایدیولوژیک  شان  عواطف  و 
گستره سیاست غلبه کرده و این مهم را از گفتمان 
و  قدرت  به  طالبان  بازگشت  است.  گرفته  قدرت 
سیاست، در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر که 
گفت وگوی  عدم  برایند  انجامید،  آنان  پیروزی  به 
روی  سیاسی  مختلف  صنف های  و  سیاست مداران 
توزیع  واقع بینانه«  و  عادالنه  گفتمان قدرت و »حل 
منابع قدرت و ثروت است. آنان در بیست سال گذشته 
در مورد مردمی کردن قدرت و مشروعیت گفت وگو 
نکردند، بر مشکالت و نا  هنجاری ها انگشت نگذاشتند 
نیندیشند.  قدرت  معضل  پایدار  و  دایمی  حل  به  و 
غرق  کشور  که  اکنون  فرصت سوز  سیاست مداران 
بحران است، بار دیگر می خواهند با طالبان که مست 

فرض محال گفت وگو با طالبان

از رده  آن ها موضع خصمانه بگیرد و بکوشد آن ها را 
خارج کند. 

گرایش ها و نحله هایی در میان مسلمانان، چه در گذشته 
و چه اکنون، حضور داشته و دارند که به تکفیر اهل 
قبله )مسلمانان( دست می زنند یا بخشی از مسلمانان را 
متهم به بدعت گذاری در دین می کنند. باید بنیادهای 
کالمی و اصولی ای را که تکفیری ها ایده های خود را 
تا  داد  قرار  موشکافانه  نقد  مورد  کرده اند  سوار  آن  بر 
زمینه این که هر کس مدعی شود »اسالم راستین« را 
فقط او در اختیار و انحصار دارد از میان برداشته شود. 
شبیه  شخصیت هایی  اسالم،  تاریخ  در  خوش بختانه 
امام ابوحنیفه حضور دارند که با تکفیرگرایی به مقابله 
فکری  مخالفان  علیه  نرمش  و  مدارا  بر  و  پرداخته اند 

تأکید ورزیده اند. 
نقش و عملکرد دولت ها نیز در این زمینه از اهمیت 
باید مفهوم شهروندی را  باال برخوردار است. دولت ها 
نهادینه کنند و در تعامل با مردم، تأمین مساوات در 
امتیازات و فرصت های شغلی را مالک قرار دهند و از 
دیگر  مذاهب  و  آیین ها  علیه  خاصی  آیین  و  مذهب 
استفاده نکنند. در این راستا، شایسته است در تعریف 
هویت ملی عنصر کیش و مذهب را دخالت ندهند و 
با پیروان همه ادیان و مذاهب، علی السویه و براساس 
حقوق شهروندی، رفتار کنند. برخورد دوگانه با پیروان 
افراد  میان  فاصله  و  نفرت  گوناگون،  ادیان  یا  مذاهب 
به شقاق و کشمکش  افزایش می دهد و  را  یک ملت 

دامن می زند. 
جامعه ما بیش از هر جامعه دیگری در روی کره زمین، 
از خشونت  و به ویژه خشونتی که به نام دین صورت 
گرفته، آسیب دیده است. از این رو، عقالی قوم باید همه 
راه های ممکن را بپیمایند تا برای خشونت و مخصوصاً 
خشونت دینی نقطه پایان بگذارند. چهل سال تباهی و 
آشوب، به قدر کفایت برای همه ما تجربه های تلخی 
راه کارهای  است.  فراموش نشدنی  که  کرده  تحمیل  را 
تلخ  تجربه های  این  تداوم  از  تا  دارد  وجود  متعددی 
این  یک  هر  بستن  کار  به  کند.  جلوگیری  خونین  و 
راه کارها می تواند ما را یک گام به هدف نزدیک تر کند.

نیما
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5
دست جنگ جویان به جیب بی نوایان؛

طالبانازکمکهایبشردوستانه
درسمنگان»حق«میگیرند

شماری از فعاالن مدنی و اعضای پیشین شورای ملی 
غیرعادالنه  توزیع  از  سمنگان،  مرکز  ایبک،  شهر  در 
والیت  این  باشنده گان  به  بشردوستانه  کمک های 
آنان، جنگ جویان طالبان در  به گفته  دارند.  شکایت 
جریان ثبت خانواده های نیازمند عماًل حضور دارند و با 
اعمال فشار بر کارمندان ساحه ای نهادهای امدادرسان، 
نام اعضا و بسته گان خود را در فهرست جابه جا می کنند 

و از نیازمندان »حق« می گیرند.
سمنگان  والیت  ملی  شورای  پیشین  اعضای  از  یکی 
در  شود،  درج  گزارش  در  نامش  نمی خواهد  که 
عمده  بخش  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
کمک های بشری با دخالت مقام های محلی طالبان به 
جنگ جویان و خانواده های این گروه توزیع می شود. او 
می افزاید که مردم در شرایط ناگوار اقتصادی قرار دارند 
و طالبان به جای همکاری با مردم، تالش دارند جیب 
اعضا و بسته گان خود را پُر کنند. او که از جریان ثبت 
نام خانواده های مستحق و توزیع کمک ها آگاه است، 
توضیح می دهد که با آغاز روند توزیع کمک ها در این 
والیت، شمار زیادی از جنگ جویان طالبان که بیشتر 
به سمنگان  از والیت های پشتون نشین هستند،  آنان 

سرازیر می شوند.
توزیع  روند  در  که  طالبان  گروه  سران  او،  گفته  به 
خود  طوالنی  فهرست های  دارند،  باز  دست  کمک ها 
نهادهای  ساحه ای  کارمندان  به  و  می کنند  ترتیب  را 
ثبت  مستحق  افراد  به عنوان  تا  می دهند  امدادرسان 
شوند. او عالوه می کند که کارمندان ساحه ای توانایی 

رد فهرست اعضای گروه طالبان را ندارند. 
فعاالن مدنی در سمنگان نیز ادعا دارند که جنگ جویان 
طالبان در جریان جنگ های دو دهه گذشته با نام های 
مختلف چندین شناس نامه گرفته اند و اکنون با استفاده 
از این شناس نامه ها چندین بار کمک دریافت می کنند. 
به  سمنگان،  در  مدنی  فعال  مستعار(  )نام  سمیع اهلل 
روزنامه ۸صبح می گوید: »بیشتر جنگ جویان طالبان 
از کمک های بشری مستفید  بارها  نام های مستعار  با 
شده اند. هیچ نهاد خصوصی و مدنی از جریان توزیع 
کمک ها نظارت ندارد. در صورتی که کارمندان ساحه ای 
نام اعضای طالبان را درج فهرست افراد مستحق نکنند، 
در کنار تهدید امنیتی، روند توزیع نیز با اخالل مواجه 

می شود.«
احمد، دیگر فعال مدنی در سمنگان، می گوید: »طالبان 
تلفن های  استفاده  اجازه  کمک ها  توزیع  محل  در 
هوشمند به مستفید شونده ها را نمی دهند؛ چون هراس 
آغاز  از  قبل  تلفن ها  کند.  درز  رسانه ها  به  که  دارند 
روند توزیع از سوی جنگ جویان این گروه جمع آوری 
توزیع  روند  ختم  تا  مخصوص  محل  در  و  می شود 

نگه داری می شوند.«
در کنار این که جنگ جویان محلی طالبان در سمنگان 
کمک های  از  والیت  این  ملکی  باشنده گان  جای  به 
بشردوستانه مستفید می شوند، جنگ جویان این گروه 
از والیت های دیگر نیز برای دریافت کمک به سمنگان 
سرازیر می شوند. این جنگ جویان پس از دریافت کمک 
به والیت های  بازارهای محلی دوباره  و فروش آن در 

خود بر می گردند. 
مالک یکی از مسافرخانه ها این موضوع را به روزنامه 
از  یکی  اکبری،  قیوم  است.  کرده  تأیید  ۸صبح 
افراد  از  شماری  که  می گوید  ایبک،  شهر  دکان داران 
طالبان بسته های مواد غذایی کمکی را برای فروش به 

دکان او می آورند.
دست برد در کمک های نقدی

عبداهلل هوتک، سخنگوی والی طالبان برای سمنگان، 

با  پل َعلم  در  طالبان  شهرداری  جدال 
سال  یک  حدود  از  غرفه داران  و  دست فروشان 
به این سو ادامه دارد. شهرداری طالبان به تازه گی 
صدها غرفه و کراچی دستی را از نقاط مختلف 
شهر پل علم برداشته است. غرفه داران ادعا دارند 
آگاهی  بدون  پل علم  در  طالبان  شهرداری  که 
بلدوزر  توسط  را  کراچی ها  و  غرفه ها  این  آنان 
زیرورو کرده  است. مسووالن شهرداری طالبان 
اما استدالل می کنند که این اقدام طبق فیصله 
به  طالبان  شهرداری  و  والیت  مشترک  هیأت 
در  بهتر  نظم  برقراری  و  ازدحام  کاهش  هدف 

شهر پل علم صورت گرفته است.
در  غرفه داران،  از  یکی  مستعار(  )نام  عبداهلل 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که او یگانه 
نان آور خانواده است و از طریق کار در غرفه اش 
می کرد،  تأمین  را  شانزده نفری  خانواده  مخارج 
اما حاال شهرداری طالبان برای شهر پل علم نان 
او را از دستش گرفته است. عبداهلل می افزاید: 
و  کار  راه  فقط  و  ندارم  درآمد  راه  دیگر  »من 
آن  با  که  بود  غرفه  و  کاسبی ام همین کراچی 
سبزی را به قرض از عمده فروش می خریدم و 
بعد در داخل بازار باالی مردم با پنج افغانی و 
۱۰ افغانی سود کار خود را می کردم؛ اما حاال در 
این هوای سرد زمستان به کجا بروم و چه کار 
کنم.« این دست  فروش توضیح می دهد که او و 
غرفه داران دیگر بدون بی نظمی و مزاحمت به 
دیگران به کارشان ادامه می دادند، اما کارکنان 
را  غرفه اش  قوس،  دوشنبه، ۱۴  روز  شهرداری 

واژگون کرده اند.  
سلمان )نام مستعار( دست فروش دیگری است 
در  این سو  به  سال  نُه  از  خودش  گفته  به  که 
می گوید  او  دارد.  فعالیت  پل علم  شهر  داخل 
گذشته  سال  را  غرفه ها  این  دست فروشان  که 
در بدل پول نقد بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار افغانی 
طالبان  شهرداری  حاال  اما  کرده اند،  خریداری 
برداشته  را  غرفه ها  آنان،  پول  استرداد  بدون 
است. سلمان می افزاید: »غرفه ها و کراچی های 
ما را بسیار بی رحمانه از داخل شهر برمی دارند. 
شاروالی  از  خوش  دل  ما  می شود  سال  یک 
نداریم. یک روز یک سو کش می شویم و روز بعد 
به طرف دیگر. نمی  دانیم چه کنیم. آخر مجبور 
می شویم که دزدی کنیم. این وطن جایی برای 
زنده  گی آدم های بی  چاره نیست؛ فقط زورگویی 

است و بس.«
بر اساس آمارهای موجود، شهرداری طالبان در 
پل علم، مرکز والیت لوگر، هفته گذشته حدود 
بلدوزر  توسط  را  دستی  کراچی  و  غرفه   ۴۸۰
دست  فروشان  از  شماری  است.  کرده  ویران 

طریق  از  خورشیدی  روان  سال  قوس  ماه  شروع  در 
توییترش از آغاز توزیع ۲۶۵ هزار دالر امریکایی پول 
به  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساری  توسط  نقد 
نیازمندان خبر داد . او نوشت که روند توزیع پول نقد 
روز یک شنبه، ۶ قوس، آغاز شده است. به گفته او، این 

مقدار پول به ۹۳۱ خانواده توزیع شده است. 
برای  پول  این  از  هوتک،  عبداهلل  یادداشت  بر اساس 
 ۷۰۰ خانواده  چهار  برای  دالری،    ۶۰۰ خانواده   ۱۲
توزیع  دالر ی  دیگر ۲۷۵  خانواده  برای ۹۱۵  و  دالری 
امریکایی  دالر  هزار  آن ۲۶۵  مجموعه  که  است  شده 
می شود. سخنگوی مقام والیت طالبان در سمنگان اما 
علت تفاوت در توزیع این کمک های نقدی را روشن 

نساخته است. 
کارمند برحال یکی از نهادهایی که مسوولیت نظارت 
از روند توزیع کمک های نقدی در سمنگان را برعهده 
دارد، می گوید که در نخستین دور توزیع پول نقد، تنها 
۳۰ خانواده توانستند مبلغ ۲۷۵ دالر به دست بیاورند، 
ولسوالی های  و  ایبک  اما ۸۸۵ خانواده دیگر در شهر 
افغانی دریافت کرده اند؛ هر  این والیت تنها ۱۸ هزار 
خانواده حدود ۲۰۵ دالر. هر یک از این خانواده ها باید 
از حق هر  اما  امریکایی دریافت می کردند،  ۲۷۵ دالر 

خانواده حدود ۷۰ دالر امریکایی کاسته شده است.
عبدالحلیم، یکی از باشنده گان شهر ایبک، روز دوشنبه، 
۷ قوس، کمک نقدی دریافت کرده است. او به روزنامه 
توسط  پیش  ماه  دو  به  نزدیک  که  می گوید  ۸صبح، 
ثبت  مددرسان  نهادهای  از  یکی  ساحه ای  کارمندان 
نام کرده بود و در هفتم قوس توانسته کمک دریافت 
کند. عبدالحکیم می افزاید که پس از ساعت ها انتظار 
مبلغ ۱۸ هزار افغانی پول نقد دریافت کرده و کارمندان 
در  که  کرده اند  گوش زد  برایش  نهاد  این  ساحه ای 
امدادرسان  نهادهای  سوی  از  تماس  دریافت  صورت 
تایید کند که مبلغ ۲۷۵  باید  نماینده گان طالبان،  و 
دالر امریکایی پول نقد از کمک های UNCHR دریافت 

کرده است. 

باج دهی برای راه یابی به فهرست نیازمندان 
ولسوالی های  و  مرکز  باشنده گان  این همه،  کنار  در 
سمنگان در مواردی وادار می شوند برای این که نام شان 
در فهرست نیازمندان درج شود، به افراد طالبان باج 
بدهند. لینا، زنی بیوه است که حدود ۳۵ سال دارد. 
یکی  می گوید  لینا  است.  پنج نفری  خانواده  رییس  او 
دارد،  وظیفه  طالبان  در صفوف  که  همسایه هایش  از 
حدود ۴۰ روز پیش نام او را در یکی از فهرست های 
افراد مستحق درج کرده است. به گفته او، مجبور شده 
در بدل این کار، هفت هزار افغانی به این جنگ جوی 
طالبان رشوت وعده دهد. حاال خانم لینا پس از دریافت 
۱۸ هزار افغانی، هفت هزار آن را به یک جنگ جوی 

طالب باج داده است.
توزیع  از  اما  سمنگان  در  طالبان  محلی  مسووالن 
عادالنه و شفاف روند توزیع کمک های بشردوستانه به 
خانواده های نیازمند سخن می زنند و تأکید می کنند که 

در این روند هیچ دست بردی نرده اند. 
اعالم  این همه در حالی است که سازمان ملل متحد 
کرده که در جریان نُه ماه گذشته سال روان میالدی، 
و  غذایی  مواد  افغانستان  در  تن  میلیون   ۲۴،۳ برای 
امان  از گرسنه گی در  تا  غیرغذایی توزیع کرده است 
باشند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل 
متحد در افغانستان )اوچا( تأکید کرده که این کمک ها 
تنها به افراد غیرنظامی و نیازمند در نظر گرفته شده 

است.

در اعتراض به این اقدام طالبان، در برابر اداره 
شهرداری پل علم تجمع کرده و خواهان عدالت 
شدند. به باور آنان، این اقدام شهرداری طالبان 
دست فروشان  و  غرفه داران  است.  غیرعادالنه 
بارها  گذشته  سال  یک  جریان  در  لوگر  مرکز 
برای حل مشکل شان نزد والی طالبان و شهردار 
اما  کردند،  مراجعه  پل علم  شهر  در  گروه  این 

سودی در پی نداشت . 
عالوه  همچنان  دست فروشان  و  غرفه داران 
لوگر  در  طالبان  محلی  مقام های  که  می کنند 
سال  تا  که  بودند  سپرده  تعهد  آنان  به  قباًل 
برای  را  مناسب  جای  یک  خورشیدی   ۱۴۰۱
آنان مشخص خواهند کرد تا به کار خود ادامه 
دهند، اما این وعده هنوز جامه عمل نپوشیده 
است. آنان از مسووالن محلی طالبان می خواهند 
افزایش  اقتصادی کنونی،  ناگوار  که در شرایط 
و  سوختی  مواد  نرخ  رفتن  بلند  و  بیکاری 
خوراکی، به آنان دست مهربانی دراز کنند، نه 
این  که جلو کار و درآمد آنان را بگیرند. به باور 
بدیلی  مکلف اند  طالبان  محلی  مسووالن  آنان، 

برای امرار معاش آنان فراهم کنند. 
اما می گویند  لوگر  مسووالن محلی طالبان در 
که این کراچی های دستی و غرفه ها نظم شهر را 
به هم ریخته بودند و از همین  رو تصمیم گرفته 
آنان،  گفته  به  یابد.  بهبود  شهری  نظم  تا  شد 
کراچی های  و  غرفه ها  این  تخریب  جریان  در 
است.  نشده  گرفته  کار  خشونت  از  دستی 
مسووالن شهرداری طالبان در پل علم می افزایند 
مناسب  یک محل  تا  دارد  تالش ها جریان  که 
برای این دست فروشان پیدا کنند. آن ها توضیح 
دست فروشان  غرفه های  انتقال  که  می دهند 
فعالیت  قانونی سازی  منظور  به  شهر  داخل  از 
گرفته  صورت  ازدحام  کاهش  و  دست فروشان 
است. به گفته آنان، این اقدام بر اساس تصمیم 
هیات مشترک والیت لوگر و شهرداری طالبان 

در پل علم صورت گرفته است.
برداشتن  به  راجع  اما  پل علم  شهر  باشنده گان 
لوگر  والیت  مرکز  از  دست فروشان  غرفه های 
دیدگاه های متفاوتی دارند. شماری از آنان این 
اقدام شهرداری طالبان را می ستایند و می گویند 
است  یافته  کاهش  در شهر  ازدحام  اکنون  که 
کنند.  گشت و گذار  به راحتی  می توانند  آنان  و 
روند ،  این  با  مخالفت  ابراز  با  اما  دیگر  شماری 
شهرداری  اقدام  این  که  می سازند  خاطرنشان 
آنان،  به گفته  زیرا  آنان است؛  زیان  به  طالبان 
باشنده گان شهر پل علم می توانستند با پول کم 
از این بازار خرید کنند و اکنون این بازار از بین 

رفته است.

480 غرفه و کراچی 
زیرورو شدند

غرفه داران و دست فروشان همچنان عالوه می کنند که مقام های محلی 
طالبان در لوگر قبالً به آنان تعهد سپرده بودند که تا سال 1401 

خورشیدی یک جای مناسب را برای آنان مشخص خواهند کرد تا به کار خود 
ادامه دهند، اما این وعده هنوز جامه عمل نپوشیده است.

8صبح، لوگر

8صبح، سمنگان

جدال دست فروشان و شهرداری طالبان 
در لوگر؛
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جانوران آن چراگاه با شیر پیمان بستند که هر روز به 
نوبت، جانوری را نزد شیر بفرستند تا خوراک او شود. آن 
جانور باید چنان یوزپلنگی، شتابان نزد شیر می رفت تا 

شیر در انتظار نمی ماند و خشم گین نمی شد.
***

قرعه بر هر کی فتادی روز روز
سوی آن شیر او دویدی همچو یوز

چون به خرگوش آمد این ساغر به دور
بانگ زد خرگوش کاخر چند جور

***
در یکی از روزها نوبت به خرگوش رسید تا نزد شیر برود، 
اما او اعتراض کرد که تا چه زمانی شما این جور و ستم 
را می پذیرید. هر روز یکی از شما با پای خود نزد شیر 
می روید تا خوراک او شوید؛ اما نخچیران و جانوران دیگر 

سخن خرگوش را نپذیرفتند.
***

قوم گفتندش که چندین گاه، ما
جان فدا کردیم در عهد و وفا
تو مجو بدنامی ما ای ُعنود

تا نرنجد شیر، رو رو زود زود
***

اعتراض  شده،  یاد  قوم  به  آن  از  که  جانوران  جماعت 
خرگوش را نپذیرفتند و گفتند: به یاد داشته باش که 
فدا  را  زیادی  جان های  خود،  پیمان  به  وفاداری  در  ما 
کرده ایم. حال که نبوت تو است، سبب بدنامی ما مشو، 
پیمان را مشکن! پش از این که شیر برنجد و خشم گین 

شود، زود نزدش برو.
ستیزه کاری و سرکشی را یک سو بگذار و ما را در برابر او 

پیمان شکن و بدنام مساز!
خرگوش از جماعت جانوران می خواهد که برای او مهلتی 

دهند تا سخنانی را که دارد با آنان در میان گذارد.
***

گفت ای یاران مرا مهلت دهید
تا به مکرم از بال بیرون جهید
تا امان یابد به مکرم جان تان
مانَد این میراث فرزندان تان

***
خرگوش می گوید: ای یاران به من مهلتی دهید که من 
راه و چاره ای و تدبیری دارم که می تواند شما را از این 
بال رهایی دهد. بگذارید با راه و چاره ای که سنجیده ام، 
جان های تان در امان بماند و این چاره اندیشی من چنان 
میراثی برای آینده گان ما برجای ماند تا در برابر دشمنان 

از چنین چاره اندیشی و نیرنگی استفاده کنند.
***

هر پیمبر امتان را در جهان
هم چنین تا َمخلَصی می خواندشان

کز فلک راه برون شو دیده بود
در نظر چون مردمک پیچیده بود
مردمش، چون مردمک دیدند ُخرد

در بزرگی مردمک کس ره نُبرد
***

موالنا این جا با یک بیان تمثیلی می گوید که پیامبران 
می رفتند،  که  نادرستی  راه های  از  را  خود  مردمان 
رهایی داده اند؛ برای آن که آنان راه رهایی و خالصی از 

مصیبت ها را می دانستند.
ره بینی و رهنمایی به اندام بزرگ پیوند ندارد. مردمک در 
چشم انسان بسیار کوچک است و اگر این مردمک نباشد، 
کسی جهان را دیده نمی تواند؛ پس همین مردمک مانند 
چراغی است برای انسان ها تا راه خود را حتا در تاریکی 

شب هم پیدا کنند.
با وجود چنین سخنانی هنوز گروه جانوران بر خرگوش 

بی باور اند و به سخنان او اهمیت چندانی نمی دهند.
***

قوم گفتندش که ای خر، گوش دار!
خویش را اندازه ی خرگوش دار!

هین چه الف است این که از تو بهتران
در نیاوردند اندر خاطر آن

ُمعجبی یا خود قضامان در پی  است
ورنه این دم الیق چون تو کی  است

***
به  اهانت باری  و  طعنه آمیز  زبان  با  چراگاه  آن  جانوران 
خرگوش می گویند: ای خر، به سخنان ما گوش کن، تو 
یک خرگوش هستی، جای گاه خود را بشناس! چرا این 

همه گزافه گویی می کنی؟ 
این جا بزرگانی هستند و بزرگانی بودند که هرگز چنین 
سخنان کالنی را نگفته اند. تو سخنان عجیبی می گویی 
یا این که در تقدیر ما چنین آمده است تا تو یک چنین 
بدان که در جای گاهی  اما  بگویی؛  ما  برای  را  سخنانی 

نیستی که این گونه سخن گویی.
سخنان قوم، خرگوش را از ره نمی برد و او به خود و راهی 

که برای مبارزه با شیر سنجیده، باورمند است.
گفت: ای یاران! حقم الهام داد
مر ضعیفی را قوی رایی فتاد

 آن چه حق آموخت مر زنبور را
آن نباشد شیر را و گور را

خانه ها سازد پر از حلوای تر
حق بر او آن علم را بگشاد در

آن چه حق آموخت کرم پیله را
هیچ پیلی داند آن گون حیله را؟
آدم خاکی ز حق آموخت علم
تا به هفتم آسمان افروخت علم
نام و ناموس َملک را در شکست

کورِی آن کس که در حق، در َشک است
زاهد شش صد هزاران ساله را
پوزبندی ساخت، آن گوساله را
تا نتاند ِشیر علم دین کشید
تا نگردد ِگرد آن قصر َمشید

علم های اهل حس شد پوزبند
تا نگیرد ِشیر از آن علم بلند
قطرۀ دل را یکی گوهر فتاد

کان به دریاها و گردون ها نداد
***

خرگوش می گوید: ای یاران، خداوند برای من راهی نشان 
را  ناتوان  موجود  این  است.  داده  الهامی  من  به  و  داده 

اندیشه بزرگی بخشیده است.
به زنبور عسل نگاه کنید که چه موجود ناتوانی است؛ اما 
خداوند به او چنان توانایی داده است که شیر و گوره خر 
هم چنان توانایی را ندارند. خداوند برای او دانشی داده 

است که خانه می سازد و عسل به بار می آورد.
به کرم پیله نگاه کنید که این موجود ناتوان مهارت هایی 
دارد که پیله به بار می آورد؛ کاری که پیلی نمی تواند آن 

را انجام دهد.
انسان، این موجود خاکی دانش را از خداوند آموخت و به 
آسمان هفتم رسید و جای گاه و مقام َملَک را فروشکست. 
چشم آن کس کور باد که در توانایی های خداوند شک 

می کند.
زاهد ۶۰۰ هزار ساله، کنایه از شیطان است که از درگاه 
خدوند رانده شد. این پوزبند زدن مفهوم محروم ساختن 

او از درگاه خداوند است. 
در دهکده ها برای آن که گوساله ها نتوانند شیر مادر را 

بنوشند، آنان را پوزبند می زنند.
می کند.  تشبیه  پوزبندزده  گوساله  به  موالنا  را  شیطان 
خداوند بر او پوزبندی زده است تا نتواند از ِشِیر دانش 
دین چیزی بنوشد و نتواند به دور درگاه خداوند نزدیک 

شود و گردشی داشته باشد.
پوزبند  همان  به  خود  نیز  حسی  دانش  موالنا،  باور  به 
می ماند که کسی با چنین دانشی نمی تواند از دانش الهی 
بهره ای گیرد. دانش و شناخت حسی، شناخت ناقص و 

اشتباه آمیز است و نمی تواند ما را به حقیقت برساند.
و  این گردون   به  نسبت  ما  بدانیم که هرچند دل  باید 
دریا ها قطره ای بیش نیست؛ اما خداوند چنان گوهری را 
در این قطره نهاده است که آن را به گردون ها و دریاها 

نداده است. 
می توان این گونه نیز تعبیر کرد که این همه گردون ها و 
دریاها شایسته گی چنان گوهری را نداشتند یا هم تحمل 
معرفت  و  آن گوهر عشق  و  نداشتند  را  چنان گوهری 

است.
فرا  درونی  شناخت  به  را  جانوران  جماعت  خرگوش 

می خواند و می گوید که از صورت به سوی درون، یعنی 
معنا بیایید.

 ***
چند صورت آخر ای صورت پرست!
جاِن بی معنیت از صورت نََرست؟
گر به صورت، آدمی انسان بُدی

احمد و بوجهل، خود یک سان بُدی
 نقش بر دیوار مثل آدم است

بنگر، از صورت چه چیز او کم است؟
جان کم است آن صورِت با تاب را

رو، بجو آن گوهر کم یاب را
شد سر شیران عالم جمله پست

چون سگ اصحاب را، دادند دست
چه زیان هست اش از آن نقش نَفور؟
چون که جانش غرق شد در بحر نور
وصف و صورت نیست اندر خامه ها

عالِم و عادل بود در نامه ها
عالِم و عادل همه معنا ست، بس

کش نیابی در مکان و پیش و پس
می زند بر تن ز سوی المکان

می نگنجد در فلک خورشید جان
***

به  چقدر  می گوید:  خود  یاران  به  همچنان  خرگوش 
به صورت،  صورت و ظاهر دنیا چسبیده اید؟ چسبیدن 
خود صورت پرستی است. بدانید جانی که از صورت پر 
است، جان بی معنا است. جان حیوانی است. اگر انسان به 
صورت و ظاهر خود انسان می بود، پس چه فرقی میان 

بوجهل و پیمبر وجود می داشت؟
 به نقش دیوار نگاه کنید که یک نقاش، صورت انسانی 
را نقاشی کرده است. این نقش بر دیوار، در ظاهر خود 
با انسان چه فرق دارد؟ هیچ چیزی کم ندارد؛ اما چیزی 
که کم دارد »جان« آدمی است. نقش دیوار از جان آدمی 
خالی است. باید جای گاه آدمی را در جان او، در آن گوهر 

نایاب جست وجو کنیم.
است  روایت  غار(  )صاحبان  کهف  اصحاب  به  پیوند  در 
خوف  از  که  حق  دوستان  از  بودند  تن  هفت  آنان  که 
»دقیانوس« که پادشاه ظالمی بود گریختند و در غاری 
پنهان شدند و بخفتند. سگی با آنان همراه بود. به حکم 
الهی بعد از ۳۰۰ سال بیدار شدند و پس بخفتند باز به 

قیامت خواهند خاست.
از  این روایت آمده است، چون اصحاب کهف  ادامه  در 
ُشبانی  نزدیکی کوهی  در  دقیانوس می گریختند،  ستم 

را دیدند.
»او را گفتند: در کوه جایی هست که ما آن جا برای چند 

روزی پنهان شویم؟
شبان گفت: شما چه مردمانید؟

گفتند: ما دینی داریم خالف دین دقیانوس و مردم شهر، 
همه  از  و  ایشان  بتان  این  از  جز  پرستیم  را  خدایی  و 

گریخته ایم از بیم جان. 
جایی می خواهیم که پنهان شویم. شبان گفت: خدای 

شما کیست و دین شما چیست؟
ایشان دین خویش بر وی عرضه کردند. شبان دین ایشان 

پذیرفت و گفت: من نیز با شما بیایم. گفتند: روا است.
پس شبان گفت: بدین کوه اندر شگافی هست و آن را 
و من شبانم. چون شبی  فراخ  اندرونش  و  دری هست 
از بیم تلف، گوسفندان  باران و سرما خیزد  بَود  تاریک 
را اندرون آن غار برم. پس شبان گوسفندان بگذاشت و 
با ایشان برفت و ایشان شبان را گفتند که این سگ را 
بازگردان که سگ چون گرسنه شود آواز کند و مردمان 
آگاه شوند. شبان هرچند سگ را می زد باز نمی گشت و 

به زبان فصیح با ایشان به سخن در آمد و گفت: من را چه 
می زنید که من نیز بدان خدای که گرویده اید، گرویده ام 
و آن نشانی بود ایشان را و آیتی بود از خدای تعالی. پس 
برفتند به غار اندر شدند.« )لغت نامه دهخدا، دوره جدید، 

ج دوم، ردیف الف، ص ۲۷۲۱(
را  جهان  شیران  شکوه  زیبایی،  سگ  هیچ  ظاهر  در 
بود،  شده  نور  دریای  غرق  او  جان  این که  از  اما  ندارد؛ 
پس همه شیران جهان در برابر شکوه جان او شرم سار 
بازهم همان مقایسه جلوه های  امر  این  و سرافگنده اند. 

ظاهری و بیرونی است.
و  درونی  شکوه  بتوانند  که  نیستند  کلمه ها  این  تنها 
زیبایی های درونی کسی را بیان کنند، بلکه آن کس باید 
خود در درون خود از چنین معنویتی و چنین شکوهی 
می گوییم،  عادل  یا  عالم  را  کسی  اگر  باشد.  برخوردار 
یا برای او در نامه ای چنین می نویسیم، تنها با نوشتن 
چنین  او  باید  بلکه  نمی شود،  عادل  و  عالم  او  کلمه ها 

چیزی هایی را در درون خود داشته باشد.
خرگوش، با چنین سخنانی می خواهد جانوران چراگاه 
جان  به  هرکسی  توانایی  و  بزرگی  که  دهد  قناعت  را 
کمال جوی او و به معنویت او وابسته است نه به ظاهر 

زیبا و بزرگ او.
زبان  از  که  حکیمانه ای  سخنان  چنین  از  پس  موالنا 
سخنانی  چنین  که  می گوید  می کند،  بیان  خرگوش 
و  گسترده  بسیار  است  بحثی  یعنی  نیست.  پایانی  را 

بدین گونه ما را به قصه خرگوش برمی گرداند.
***

این سخن پایان ندارد هوش دار
هوش سوی قصه ی خرگوش دار

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر
کین سخن را در نیابد گوش خر

رو تو روبه بازی خرگوش بین
مکر و شیراندازی خرگوش بین

***
موالنا، این جا ما را با نیرنگ هایی که خرگوش سنجییده  
از  کنایه  خرگوش«  »روبه بازی  می سازد.  آشنا  است، 
نیرنگ بازی خرگوش است که او با نیرنگ و هوشیاری 
در  چه  روباه  می گیرد.  بازی  به  را  شیری  چگونه  خود 
ادبیات گذشته پارسی دری و چه در گفتار مردم همیشه 

نماد نیرنگ و نیرنگ بازی بوده است.
موالنا به پنج حس درونی نیز باور دارد. 

***
پنج حسی از برون میسور او
پنج حسی از درون مامور او

ده حس است و هفت اندام و دیگر
آنچ اندر گفت ناید، می شمر

***
برای  درمی یابد،  را  ظاهری  جلوه های  ظاهری،  حس 
چشم  و  گوش  باید  درونی  رازهای  دیدن  و  شنیدن 

درون بین داشت. 
از همین رو، موالنا این گوش ظاهرشنو را که نمی تواند 
صداهای درونی را بشنود، گوش خر می خواند. او می گوید 
این گوش را بفروش و گوش دیگر بخر که بتوانی صداهای 

درونی را هم بشنوی. 
موالنا این سخنان را برای آن مطرح می کند که بتوانیم 
راز کارروایی های خرگوش در برابر شیر را درک کنیم. 
توجه کنیم که چگونه خرگوشی با آن ناتوانی می تواند با 
استفاده از هوشیاری، تجربه و دانش خود، مانند روباهی 

نیرنگ بازی کند و شیری را از پای در اندازد. 
که  هنر  و  دانش  وصف  در  دارد  سخنانی  موالنا  این جا 
انسان با استفاده از آن می تواند جهان را زیر نگین خود 

درآورد.
***

خاتم ملک سلیمان است علم
جمله عالم صورت و جان است علم
آدمی را زین هنر بی چاره گشت
خلق دریاها و خلق کوه و دشت

زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش
زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش

زو پری و دیو ساحل ها گرفت
هر یکی در جای پنهان جا گرفت

***
دانش مانند انگشتر حضرت سلیمان است و سلیمان از 
برکت آن بود که ملک آبادی را زیر نگین داشت. پس این 
دانش است که انسان را به هر جایی می رساند و بر جهان 
حاکم می سازد و رازها و قانون های هستی را درمی یابد و 

آن را برای زنده گی بهتر به کار می بندد.

ادامه در صفحه ۷

جبر و اختیار در جدال شیر و نخچیران

بخش دومپرتو نادری
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ورزش

تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک -چهارم نهایی 
فوتبال  ملی  تیم  برابر  در  قطر،   ۲۰۲۲ جهانی  جام 

هالند پیروز شد و  به نیمه نهایی صعود کرد.
ورزشگاه  در  دسامبر،   ۹ جمعه شب،  که  دیدار  این 
لیوسل برگزار شده بود، با نتیجه چهار-سه در ضربات 

پنالتی به نفع آرژانتین پایان یافت.
یاران  یک-صفر  پیروزی  با  دیدار  این  نخست  نیمه 

مسی پایان یافت.
در این نیمه، ناهوئل مولینا در دقیقه ۳۷ بازی روی 

پاس لیونل مسی دروازه الله های نارنجی را باز کرد.
در نیمه مربیان، مدافع تیم فوتبال هالند باالی مدافع 
آرژانتین در داخل محوطه جریمه خطا انجام داد و 

داور یک پنالتی به نفع آرژانتین گرفت.
لیونل مسی این پنالتی را به گول تبدیل کرد تا بازی 

دو-صفر به نفع آرژانتین شود.
در ادامه، وات وگهورست، بازیکن تیم فوتبال هالند، 
بازی  نتیجه  و  کرد  جبران  را  خورده  گول  دو  هر 

مساوی شد و بازی به وقت های اضافه رفت.
را  تیم  دو  سرنوشت  اضافی  وقت های  دقیقه   ۳۰

مشخص نکرد و بازی به ضربات پنالتی کشانده شد.
در ضربات پنالتی، آرژانتین با نتیجه چهار-سه پیروز 

شد.
مرحله  در  آرژانتین  فوتبال  تیم  پیروزی  این  با 
نیمه نهایی رقابت های جام جهانی حریف کرواسیا شد.

در  سوییس  و  صربستان  از  پس  بازی  دومین  این 
جریان رقابت های جام جهانی بود که بازیکنان دو تیم 

بیشترین کارت زرد را دریافت کردند.
جام  رقابت های  نهایی  یک-چهارم  مرحله   ادامه  در 
دهم  امشب،  است  قرار  قطر،  فوتبال  جهانی ۲۰۲۲ 
ملی  تیم  برابر  در  پرتگال  فوتبال  ملی  تیم  دسامبر، 
فوتبال مراکش بازی کند و تیم ملی فوتبال فرانسه 

نیز به مصاف تیم ملی فوتبال انگلستان برود.

یاران مسی راهی مرحله 
نیمه نهایی جام جهانی 

شدند

از صفحه ۶

جهان مانند صورت است، اما دانش جان آن است. همه 
زنده جان ها چه در دریاها، چه در کوه ها و دشت ها و در 
همه جاهای دیگر در برابر انسان ناتوان  و بیچاره اند. برای 
آن که انسان دانش دارد و هنر دارد؛ این دانش و هنر او 

را در امر تسخیر جهان یاری می رساند.
شیران و پلنگان جانوران پرزوری اند، اما در برابر انسان 
انسان  از  بحرها  در  نهنگ ها  ترسان اند.  موشی  مانند 
دیوها  و  پری  ها  گریزان اند. حتا  انسان  از  و  می ترسند 
از انسان می هراسند و خود را از انسان پنهان می کنند. 

چنین است که انسان دشمنان زیادی دارد.
***

آدمی را دشمن پنهان بسی ست
آدمِی با َحذر عاقل کسی ست

خلق پنهان زشت شان و خوب شان
می زند در دل به  هر دم کوب شان
بهر غسل ار در روی در جویبار
بر تو آسیبی زند در آب خار

گر چه پنهان خار در آب است پست
چون  که در تو می خلد دانی که هست

***
را  خود  که  دشمنانی  دارد.  زیادی  دشمنان  انسان 
پنهان می کنند. دشمنانی که در سیمای دوست ظاهر 

می شوند؛ اما در درون خویش با تو دشمن اند.
انسان اما با خرد و دانش خود می تواند دشمنان خود را 

بشناسد و زیان رسانی آنان را پیش گیری کند. 
زنده گی می کنند  و زشتی در جهان  موجودات خوب 
نیز بدی ها و  انسان ها  پنهان اند.  ما  از چشم  اغلب  که 
زشتی های شان را پنهان می کنند و با رفتار زشت خود 

بر زنده گی ما تأثیر می گذارند و زیان می رسانند.
یا  رودخانه ای  جویباری،  در  شما  که  می گوید  موالنا 
چشمه ای سر و تن می شویید و آب بازی می کنید. آن جا 
خارهایی وجود دارند که شما آن  خارها را نمی بینید و 
شما چون داخل چشمه، جویبار یا دریا می شوید، آن  

خارها به شما زیان می رساند.
خارها در زیر آب پنهان اند و شما آن ها را نمی بینید، 
شما  جان  در  خارها  این  که  می شوید  آگاه  وقتی  اما 
مانند  زیان می رسانند. درست  به شما  و  فرو می روند 
را  در ظاهر دشمنی شان  دشمنان دوست نما که شما 
نمی بیند، اما زمانی که توانایی یا فرصت مقابله با شما را 

یافتند، دشمنی خود را نمایان می سازند.
موالنا این جا درک هستی را وابسته به تجربه می داند. 
از موجویت  ما درکی  اما  دارد،  زیر آب وجود  خار در 
آن نداریم؛ چون نمی بینیم. زمانی این درک و شناخت 
پدید می آید که خار در اندام ما می خلد و آن گاه به گونه 
تجربی موجودیتش را درک می کنیم. به تعبیر عارفان 

چنین شناختی همان علم الیقین است.
***

خارخار وحی ها و وسوسه
از هزاران کس بود نه یک کسه
باش، تا حس های تو ُمبَدل شود
تا ببینی شان و مشکل حل شود
تا سخن های کیان رد کرده ای
تا کیان را سرور خود کرده ای

***
این همه اندیشه ها، وسوسه ها و دغدغه هایی که انسان 
در خود دارد، در پیدایی آن نه یک کس، بلکه هزاران 
کس تأثیر دارند. این هزاران کس، اشاره به جامعه ای 

دارد که کسی در آن زنده گی می کند.
انسان در یک شبکه بزرگ و پیچیده اجتماعی زنده گی 
می کند و پیوندهای گوناگونی با جامعه دارد. این پیوندها 
نه تنها در شکل گیری ذهنیت و شعور اجتماعی انسان 
تأثیر دارد، بلکه در پیوند به چگونه گی شکل گیری و 

تکوین شخصیت انسان نیز تاثیرگذار است.
اندیشه ها، پندارها، دغدغه ها و وسواس هایی  این  پس 
که ما داریم و مانند خارش پوست ما را آزار می دهد، از 

همان پیوندهای ما با جامعه پدید می آید.
انسان  نباید حس و پنداری را که در نخستین برخورد با 
هستی و جامعه در ذهن و روانش پدید می آید، حقیقت 

انگارد و بر بنیاد آن داوری کند. 
را  ناقص  ناقص می تواند، مفهوم  یک حس و شناخت 
برای انسان، حقیقت جلوه دهد. پس برای آن که چنین 

حسی ما را فریب ندهد باید تأمل و تجربه کنیم تا به 
حقیقت برسیم.

که  می بیند  رفتاری  یا  برخورد  کسی  از  گاهی  انسان 
حس می کند او با این رفتار سر دشمنی دارد؛ در حالی 
که آن کس برای یاری رساندن به او به چنان رفتاری 

دست زده است.
دست  او  به  پنداری  و  حسی  همین که  گاهی  انسان 
داده، بر بنیاد همان حس و پندار داوری کرده و تصمیم 
می گیرد. در حالی که آن حس و پندار می تواند او را به 

داوری و تصمیم گیری نادرستی بکشاند. 
و  دوستی  روی  از  که  را  درستی  سخن  گاهی 
که  را  سخنی  و  می گذارد  کنار  بوده،  نیک اندیشی 
برخاسته از دشمن کامی و نیت بد بوده، پذیرفته است. 
یعنی نتواسته در میان دوست و دشمن تفاوت را ببیند.

برای  دوست.  را  دشمن  و  انگاشته  دشمن  را  دوست 
آن که در زمینه تأمل نکرده و ریاضت فکری نکشیده 

است.
نمی پذیری،  را  بزرگان  و گفته های  زمانی که سخنان 
پس چگونه کسانی را می توانی به رهبری و پیشوایی 

بپذیری؟
با این همه سخنانی که خرگوش به نخچیران می گوید، 
نخچیران و جانوران دیگر هنوز بی باورند که خرگوش 
بتواند کاری در برابر شیر انجام دهد. از او می خواهند که 
راز آن  چیزی را که اندیشیده و چاره جویی کرده  است با 
آنان در میان گذارد، اما خرگوش راز کار خود را با آنان 

در میان نمی گذارد.
***

بعد از آن گفتند کای خرگوش ُچست 
در میان آر آن چه در ادراک تُست
ای که با شیری تو در پیچیده ای

بازگو رایی که اندیشیده ای
مشورت ادراک و هشیاری دهد
عقل ها مر عقل را یاری دهد
گفت پیغمبر بکن ای رای زن
مشورت کالُمستشاُر ُمؤتَمن

***
نخچیران می پرسند که ای خرگوش هشیار و چاالک، 
آن چه در ذهن خود داری با ما در میان گذار! حال که 
می خواهی با شیری به مبارزه برخیزی، پس آن چه را 
که اندیشیده ای برای ما بگوی. ما می خواهیم بدانیم که 

تو چگونه می توانی پنجه در پنجه شیری افگنی.
درک  سبب  مشورت  آن که  برای  کن.  مشورت  ما  با 
که  همان گونه  می شود.  بیش تر  هوشیاری  و  بیش تر 
خرد، خرد دیگر را یاری می رساند. مشورت کار خوبی 
است. مشورت برای آن می کنند که به نتیجه دل خواه 

برسند.
این سخن به گونه مثل در میان مردم وجود دارد: »آش 
هیچ  »اگر  می گویند:  یا  نمی شود.«  شور  مصلحت  با 
مشورت  خود  کاله  یا  تاقین  با  و  بنشین  نبود،  کسی 

کن.«
موالنا این جا به یکی از گفته هایی پیغمبر اشاره دارد: 
»کسی که به مشورتش برگزیده اند در حقیقت امینش 
نیز دانسته اند.« پس حفظ راز در مشورت یک امر بزرگ 

اخالقی است که نباید در آن خیانت شود.
نه تنها  بسیاری ها  نیست.  چنین  همیشه  همه،  این  با 
نمایان  نیز  را  تو  راز  بلکه  نمی دهند،  نیک  مشورت 
می سازند. خرگوش، به همین دلیل پشنهاد نخچیران 

را نمی پذیرد و راز خود را با آنان در میان نمی گذارد.
***

گفت هر رازی نشاید باز گفت
جفت طاق آید گهی گه طاق، جفت

از صفا گر دم زنی با آیینه
تیره گردد زود با ما آیینه

در بیان این سه کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت

کین سه را خصم است بسیار و عدو
در کمینت ایستد چون داند او
نده را بندی به هم گر دو سه پَرّ
بر زمین مانند محبوس از الم

مشورت دارند سرپوشیده خوب
در کنایت با غلط  افکن َمشوب

خرگوش می گوید که هر رازی را نمی توان با دیگران 
در میان گذاشت. برای آن که ممکن است نتیجه خوبی 
در پی نداشته باشد. بسیار دیده شده است که رازی با 
دوستی در میان گذاشته شده، اما دوست آن راز را به 

دیگران رسانده است.
جفت و طاق آمدن اشاره به همین امر دارد که می تواند 
گفتن رازی به دوستی نتیجه خوبی در پی داشته باشد 
یعنی جفت بیاید، همراهی و همدلی صورت گیرد یا 
هم طاق آید که نشانه بازنده گی در بازی است. یعنی 
دوست پس از مشورت برود و از آن راز پرده اندازد و 
تو را تنها گذارد. این دیگر خود مصیبتی می شود که 

مشورت کننده نمی تواند به هدف خود برسد.
آیینه صاف است؛ مانند یک دوست باصفا، اما اگر در 
برابر آن دم  زنی غبارآلود و تیره می شود و تصویر تو 
نیز در آن تیره و غبار آلود می شود. حال اگر رازی را به 
دوستی، بگویی، چه معلوم، شاید حسادت او بر انگیخته 
شود، یا از این راز خوشش  نیاید و دست به کاری زند 
که تو را زیان رساند. یا هم با کسی دیگری در میان 
گذارد و راهی را که می تواند تو را به هدف  رساند ویران 

سازد.
انسان در پیوند به سه چیز باید خاموش بماند و این 

راز ها را با کس دیگری در میان نگذارد.
نخست، سفر و رفت و آمد خود را پوشیده نگهدارد. سفر 
خود را چنان رازی با کسی در میان نگذارد. دودیگر 

این که از زر و پول خود سخنی با دیگران نگوید.
پوشیده  را  خود  مذهب  و  اندیشه ها  این که  سه دیگر 
زیادی  را دشمنان  این سه چیز  آن که  برای  نگهدارد. 
است. در سفر که می روی، شاید کسانی راه بر تو ببندند 
به  رسیدن  برای  ممکن  دزدان  رسانند.  زیان  را  تو  و 
سیم و زر تو، در کمینت نشینند و شاید هم کسانی به 
به دشمنی  تو  با  داری  که  و مذهبی  اندیشه ها  سبب 

برخیزند.
مشورت  گاهی  که  می گوید  موالنا  تمثیلی  به گونه 
دو سه  که  می ماند  این  به  ناسنجیده  مصلحت های  و 
پرنده را با هم ببندیم؛ نتیجه این می شود که پرنده ها 
نمی توانند پرواز کنند و با درد زیادی مانند زندانیانی به 

زنجیربسته بر زمین پرپر زنند.
یک  در  کارشیوه   و  اندیشه  چندین  موجودیت  گاهی 
می آورد  بار  به  را  مشکالتی  نیز  خود  مشخص  مورد 
که مشکل به راه حلی نمی رسد. پس باید اندیشه ها و 

کارشیوه ها در یک زمینه مشخص یکی شود.
خرگوش با مشورت و مصلحت کردن مخالفت نمی کند، 
مشورتی  می کند.  تأکید  مشورت سرپوشیده  بر  او  اما 
که باید به گونه غیرمستقیم باشد، آمیخته با کنایه ها و 
مثل ها باشد تا کسی که به مشورت گزیده شده است از 
اندیشه، نیت و راز تو آگاهی نیابد، چون در غیر آن خطر 
افشا شدن رازی که در پیوند به آن می خواهی مشورت 

کنی وجود دارد.
در چند بیت  دیگر، موالنا مشورت کردن سرپوشیده را 

شیوه مشورت پیغمبر می داند.
***

مشورت کردی پیمبر بسته سر
گفته ایشانش جواب و بی خبر
در مثالی بسته گفتی رای را
تا ندانند خصم از سر پای را
او جواب خویش بگرفتی از او
وز سوالش می نبردی غیر بو

***
پیامبر همان گونه سرپوشیده مشورت می کرد تا به راز 
مشورت او پی نبرند. پیامبر از پاسخ هایی که درمی یافت 
به هدف خود می رسید. با ارایه مثال ها یی دیدگاه ها و 
از هدف  بیان می کرد که دیگران  را  اندیشه های خود 
او چیزی در نیابند تا خطر رسیدن آن راز به دشمنان 

وجود نداشته باشد.
خرگوش، با این همه گفته های دراز به یاران خود تأکید 
می کند که من نمی توانم راز مقابله خود با شیر را با شما 

در میان گذارم.
پیمانی که نخچیران و دیگر  از  اما  او چنین می کند، 
جانوران آن چراگاه با شیر بسته اند، سرپیچی نمی کند 
مثنوی  از  متن  )شعرهای  شیر.  سوی  به  می رود  و 
معنوی براساس نسخه قونیه، به تصحیح و پیش گفتار 

عبدالکریم سروش(

جبر و اختیار در...



16th Year   No: 3795  Saturday  10 December, 2022

انفجار در یک  معدن زغال سنگ در اندونیزیا؛ ۱0 کارگر جان باختند
مقام های اندونیزیایی اعالم کرده اند که در نتیجه انفجار در یک  معدن زغال سنگ در غرب این کشور، دست کم ۱۰ معدن چی 

کشته شده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، این رویداد روز جمعه، ۹ دسامبر، در والیت سوماترای غربس اندونیزیا رخ داده  است.
از این انفجار که در نتیجه تجمع گازها از جمله متان اتفاق افتاد، چهار کارگر نجات یافته اند. 

آخرین قربانی پس از جست وجو در یک تونل ۲۴۰ متری پیدا شده و  براساس معلومات، بیشتر قربانیان در اثر سوخته گی 
شدید جان باخته اند. این در حالی است که در یک  رویداد دیگر در اوایل امسال در نزدیکی  یک معدن طال در شمال این کشور، 

دست کم ۱۸ تن کشته شدند.

اروپا و بحران انرژی؛ 
اسپانیا، فرانسه و  پرتگال بر 
سر انتقال هایدروجن از 

شبه جزیره ایبری توافق کردند

عربستان مجموعه ای از 
قرارداد ها را با چین امضا کرد

دیدار سران عرب با رهبر چین در عربستان

امریکا از تصمیم شورای امنیت برای ارسال 
کمک های بشری به مناطق زیر تحریم حمایت کرد

اعتراضات اخیر ایران؛ 
نخستین معترض اعدام شد

امریکا: روابط نظامی رو به رشد روسیه و ایران تجاوز 
به اوکراین را تشدید کرده است

در پی بحرانی انرژی که پس از جنگ روسیه و اوکراین، 
اروپا با آن مواجه شد، اکنون برخی از رهبران کشورهای 
اروپایی، به دست یابی به استقالل اروپا در زمینه انرژی 

فکر  می کنند.
و  اسپانیا  فرانسه،  رهبران  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
انتقال یک  خط  پرتگال روز جمعه، ۹ دسامبر، بر سر 
لوله زیردریایی گاز هایدروجن از شبه جزیره ایبری به 

فرانسه و بقیه کشورهای اروپایی توافق کرده اند.
این خط لوله )H2Med(، نام دارد و قرار است تا سال 
۲۰۳۰ اروپا را از انرژی بی نیاز کند و آسیب پذیری اش از 

بحران های جهانی را کاهش دهد.
تُن  میلیون  دو  حدود  ساالنه  می تواند  لوله  خط  این 
هایدروجن را به فرانسه منتقل کند که ۱۰ درصد از نیاز 

تخمینی هایدروجن اتحادیه اروپا است.
طبق پیش بینی ها، این پروژه  ۲,۵ میلیارد یورو )۲,۶ 

میلیارد دالر( هزینه خواهد داشت.
و  دارد  قرار  اروپا  جنوب غربی  در  ایِبری  شبه جزیره 
آندورا و جبل الطارق را  اسپانیا، پرتگال،  از  بخش هایی 

در برمی گیرد.
پرتگال  و  اسپانیا  بین  این شبه جزیره  قلمرو  بیشترین 
فرانسه  به  مربوط  آن  کوچک  بخشی  و  شده  تقسیم 

می شود.

جین پینگ،  شی   دیدار  جریان  در  عربستان سعودی 
این  با  را  قراداد ها  از  مجموعه ای  چین،  رییس جمهور 
کشور امضا کرده که یکی از آن جمله امضای قرارداد 

با شرکت هوواوی )Huawei( می باشد.
رویترز گزارش داده است که ملک سلمان روز پنج شنبه، 
۸ دسامبر، »پیمان نامه مشارکت استراتژیک جامع« را با 

شی امضا کرده است.
در همین حال، شی در دیدار با سایر تولیدکننده گان 
نفت خلیج فارس و شرکت در گردهمایی گسترده تری 
از رهبران عرب گفته است که چین تالش می کند تا این 
نشست ها را به »رویدادهای عطف در تاریخ روابط چین 

و اعراب« تبدیل کند.
وزیر انرژی عربستان روز چهارشنبه گفته بود که ریاض 
یک شریک انرژی »قابل اعتماد« برای بیجینگ خواهد 
ماند و این دو کشور با ایجاد یک مرکز منطقه ای برای 
زنجیره  در  عربستان، همکاری  در  کارخانه  های چینی 

تامین انرژی را تقویت خواهند کرد.

شماری از سران کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای 
رییس جمهور  پینگ،  در سفر شی جین  میانه،  آسیای 

چین به عربستان سعودی، با او دیدار و گفت وگو کردند.
این دیدارها که روز جمعه، ۹ دسامبر، صورت گرفت و 
هدف آن تقویت بیشتر روابط کشورها با بیجینگ اعالم 

شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطع نامه ای را تصویب 
کرده که بربنیاد آن کشورها اجازه دارند تا به مناطق زیر 
سوءاستفاده،  عدم  از  اطمینان  نظرداشت  در  با  تحریم، 

کمک ارسال کنند.
در  دسامبر،   ۹ جمعه،  روز  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
بیانیه ای با حمایت از این قطع نامه  از سوی کشورش گفته 

است که این اقدام  گامی  حیاتی است.
حفظ  با  می توانند  کشورها  تصویب شده،  قطع نامه  طبق 

تحریم ها به رژیم های تحریم شده کمک بفرستند.
امنیت  »شورای  است:  افزوده  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
پیام  قطع نامه  این  تصویب  طریق  از  متحد  ملل  سازمان 

شده است.
با  نشستی  در  منطقه،  رهبران  با  دیدار  از  پس  شی 
کشورهای  و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  نماینده گان 
عربی حوزه خلیج ، چین را شرکای طبیعی برای همکاری 

توصیف کرده است.

روشنی را ارسال می کند که تحریم ها مانعی برای ارسال 
کمک های بشردوستانه حیاتی توسط سازمان های معتبر 

بشردوستانه نخواهد بود.«
با این حال، در قطع نامه شورای امنیت به تدابیری برای 
توسط  سوء استفاده  برابر  در  کمک ها  این  از  محافظت 
افراد و نهادهای تحریم شده پرداخته شده که شامل الزام 

گزارش دهی در مورد چگونه گی  مصرف آن ها می شود.
دالر  میلیارد  یک  از  بیش  گذشته  یک سال  طی  امریکا 
با  است؛  کرده  کمک   طالبان  کنترل  زیر  افغانستان  به 
آن که این  کشور می گوید، این بودجه در بخش  نیازهای 
مورد  در  روشن  گزارشی  اما  رسیده،  مصرف  به  بشری 

در ادامه همکاری های نظامی ایران و  روسیه، وزارت امور 
خارجه امریکا این رابطه را عامل تشدید »تجاوز« بر خاک  
اوکراین خوانده و گفته است که به این کشور بیشتر کمک  

می کند.
روز جمعه، ۹  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
نهادهای  که  است  گفته  رشته توییت هایی  در  دسامبر، 
مسوول انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه را مشخص کرده 
و قصد دارد از هر ابزاری برای توقف این روند استفاده  کند.

او گفته است: »روابط رو به رشد نظامی روسیه با ایران، 
تجاوز بر اوکراین را تشدید کرده است.«

وزیر امور خارحه امریکا افزوده است: »ما امروز نهادهای 
روسی مرتبط با انتقال پهپادها را مشخص کردیم. از هر 

جرم  به  که  را  مردی  ایران  گزارش ها،  براساس 
و  کشور  این  امنیتی  نیروی  یک  کردن  زخمی 
بستن خیابانی در تهران محکوم شده بود، به دار 

آویخت.
این  که  است  داده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
نخستین اعدام جمهوری اسالمی ایران به  دلیل 
 ۸ پنج شنبه،  روز  که  بود  دولتی  ضد  اعتراضات 
مرد  نام  تسنیم  خبرگزاری  شد.  اجرا  دسامبر، 
اما  کرده،  اعالم  شکاری  محسن  را  اعدام شده 

جزییات بیشتری در این مورد ارایه نکرده است.
اعترافات  از  ویدیویی  ایران  دولتی  رسانه های 
از  یکی  می گوید  که  کرده اند  منتشر  شکاری 
بسیجیان را با چاقو مورد ضرب و شتم قرار داده و 

با موتور خود جاده را مسدود کرده است.
شکاری  که  گفته اند  بشری  حقوق   گروه های 

شکنجه و سپس مجبور به اعتراف شده است.
ایران  پاسداران  سپاه  که  است  حالی  در  این 
روز دوشنبه، قوه قضاییه را تشویق کرده بود تا 
به سرعت و قاطعانه درباره متهمان »جنایت علیه 

امنیت ملت و اسالم« حکم صادر کند.

نماینده گان شورای همکاری خلیج فارس، پیش از دیدار با 
شی، در نشستی به سرپرستی محمد بن سلمان، ولی عهد 

عربستان، باهم دیدار کرده بودند.
سفر شی در حالی انجام می شود که چین برای تقویت 
اقتصاد خود به ارزش میلیاردها دالر به واردات نفت خام 
از کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، 

متکی است.
در حالی که امریکا همچنان در سراسر منطقه پایگاه دارد 
و ده ها هزار نیرو مستقر می کند، کشورهای عربی حوزه 
واشنگتن پس  توجه  که  احساس می کنند  فارس  خلیج 
دیگری  به جاهای  عراق  و  افغانستان  در  پایان جنگ  از 

معطوف شده است.
شی روز پنج شنبه در ریاض به طور جداگانه با عبدالفتاح 
رییس  عباس،  محمود  و  مصر  جمهور  رییس  السیسی، 

جمهور فلسطین، نیز دیدار کرد.
او همچنان روز جمعه با رییس جمهور تونس، نخست وزیر 
عراق، رییس جمهور سومالیا، رییس جمهور موریتانی و 

رهبر قطر دیدار و گفت وگو کرد.

چگونه گی مصرف آن ارایه نکرده و برای حصول اطیمنان 
نهادهای  با  کمک ها،  این  از  طالبان  سوءاستفاده  عدم  از 

تحقیق کننده ای مانند سیگار همکاری نکرده است

ابزاری که در اختیار داریم برای مختل کردن این فعالیت 
استفاده  آن  در  درگیر  بازیگران  به  هزینه ها  تحمیل  و 

می کنیم.«
بلینکن همچنان گفته است که به ارزش  ۲۷۵ میلیون 
این   دفاع  وزارت  موجودی های  از  را  اضافه  مهمات  دالر 

کشور به اوکراین فرستاده اند.
حال  در  روسی  نیروی های  که  کرده  خاطرنشان  وی 

عقب نشینی از مواضع شان هستند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که بارها ایران به 
ارسال پهپادهای شاهد به روسیه متهم شده تا از آن ها در 
جنگ اوکراین استفاده  کند . ایران در اوایل این اتهام را رد 

می کرد، اما به تازه گی آن را پذیرفته است.


